
Кропивницька міська рада

Департамент з питань економічного розвитку

ЗВІТ
про виконання

бюджетних програм
за 2021 рік



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

економічного розвитку;
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сприяння інвестиційній діяльності;

підтримки малого та середнього підприємництва;

державної регуляторної політики;

охорони праці.

партиципаторного бюджетування;

дотримання законодавства про працю;

сприяння розвитку торгівлі та послуг;

захисту прав споживачів;

тарифної політики;



МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕПАРТАМЕНТУ

зайнятості населення;  

розвитку малого і середнього

підприємництва;

формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного

іміджу;

реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі);

розвитку ярмаркової діяльності та 

ліквідації торгівлі у невстановлених

місцях;

1) Програма соціально-економічного розвитку

та галузеві програми:



2) Співпраця з територіальними

органами міністерств та відомств України в області:

Кропивницька державна податкова інспекція;

Головне управління Пенсійного фонду України в області;

Головне управління статистики в області;

Кіровоградський міськрайонний центр зайнятості;

Дніпровський відділ Державної регуляторної служби України.

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕПАРТАМЕНТУ

Управління Держпраці в області;



МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕПАРТАМЕНТУ

3) Координація роботи дорадчих органів:
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01

02

Координаційна рада з питань

розвитку підприємництва

Координаційна рада з 
питань громадського

бюджету (бюджету участі) 
міста Кропивницького

Комісія з питань забезпечення

своєчасності та повноти сплати

податків і зборів

Міська робоча група 

з питань дотримання 

законодавства про працю

05
04

Міжвідомча робоча група 

з протидії незаконному 

обігу підакцизних товарів



Фінансове забезпечення реалізації функцій департаменту  

здійснюється через 5 бюджетних програм:

01

02

04

05

03

"Керівництво і управління у 

сфері економіки та торгівлі"
"Інші заходи у сфері 

зв’язку, телекомунікації 

та інформатики"

"Організація та проведення 

громадських робіт"

"Сприяння розвитку 

малого та середнього 

підприємництва"

"Інші заходи, пов`язані 

з економічною діяльністю"



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі"

передбачено використано

тис. грн

8198,3 8167,4

30,9

економія

проведено оплату всіх

обов'язкових платежів за 

комунальні послуги і 

енергоносії

здійснено поточні

видатки для придбання

необхідних товарів та 

послуг

своєчасно виплачена

заробітна плата та 

сплачено податкові

платежі

опрацьовано

4476 контрольних

документів

зареєстровано

181 колективний

договір



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі"

програма економічного і соціального розвитку на 2021 рік

та основні напрямки розвитку на 2022-2023 роки;

підготовлено, внесено 

на розгляд і затверджено

виконкомом та міською

радою 75 рішень

серед них рішення щодо соціально-економічного 

розвитку громади

програма формування позитивного міжнародного

та інвестиційного іміджу на 2021-2023 роки;

програма підтримки малого і середнього

підприємництва на 2021-2023 роки;

програма зайнятості населення

на 2021-2023 роки;

програма реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) на 2021-2024 роки

Розпочата робота по розробці 

Стратегії розвитку громади 

на період до 2030 року 



єдиний податок;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

туристичний збір;

збір за паркування транспортних засобів;

min вартість місячної оренди 1 кв. м 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі"

підготовлено, внесено 

на розгляд і затверджено

виконкомом та міською

радою 75 рішень

серед них рішення щодо встановлення 

ставок місцевих податків і зборів



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі"

підготовлено, внесено 

на розгляд і затверджено

виконкомом та міською

радою 75 рішень

серед них рішення щодо 

затвердження концепції ІП "Ростагропром"



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Організація та проведення громадських робіт"

передбачено використано

тис. грн

150,0 149,7

Кіровоградським

міськрайонним

центром зайнятості;

комунальними

підприємствами:

КП "Благоустрій";

КП "Ритуальна служба"

Залучено:

до громадських робіт

65 осіб

(супровід інвалідів по зору, 

заходи по благоустрою 

територій дитсадків громади, 

прибирання кладовищ, 

благоустрій міста)

Співпраця з:

0,3

залишок



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва"

передбачено

використано

тис. грн

222,0
135,5

86,5

залишок

Фінансова підтримка: 

3 проєкти - 30,0 тис. грн

(створено 4 робочі місця, 

залучено 825,0 тис. грн РФПП)

Відшкодування відсотків

за кредитами:

1 суб’єкт господарювання -

33,5 тис. грн

Аналіз соціально-

економічного становища 

суб'єктів господарювання

міста (5,5 тис. грн)

Відзначення суб'єктів

господарювання, кращих

роботодавців міста

(15,0 тис. грн)

Співфінансування

проєкту міжнародної

технічної допомоги

(51,5 тис. грн)

Урочистості з нагоди

Дня підприємця

Співпраця з 

Координаційною радою 

з питань підтримки

підприємництва



ПРОГРАМА АГЕНТСТВА США З 

МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID) 

"КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА  ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ"

http://static.kr-rada.gov.ua/cache/news_photo/7a/33673-1200x800-2.jpg


ДІЛОВИЙ КРОПИВНИЦЬКИЙ ОНЛАЙН

(BUSINESSKROP-ONLINE)



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю"

Програма формування 

позитивного міжнародного

та інвестиційного іміджу

м. Кропивницького

на 2021-2023 роки

Програма реалізації 

громадського бюджету 

(бюджету участі) у  

м. Кропивницькому

на 2021-2024 роки

Міська програма розвитку 

ярмаркової діяльності та 

ліквідації торгівлі у 

невстановлених місцях

на 2019–2021 роки



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

Програма формування позитивного міжнародного та інвестиційного

іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки

передбачено
використано

тис. грн

140,0 139,9

"Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю"

розробка і виготовлення

презентаційної та 

подарункової продукції

(21,0 тис. грн)

належне функціонування

інвестиційного веб-порталу

(43,8 тис. грн)

оновлення

кредитного рейтингу 

(36,0 тис. грн)

проведення галузевої сесії 

Муніципального

інвестиційного форуму 

"TIME to INVEST" 

(39,1 тис. грн)

0,1

залишок



РОЗШИРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

http://static.kr-rada.gov.ua/cache/news_photo/a4/30470-1200x800-2.jpg


РОЗШИРЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

http://static.kr-rada.gov.ua/cache/news_photo/62/30616-1200x800-2.jpg
http://static.kr-rada.gov.ua/cache/news_photo/73/30617-1200x800-2.jpg
http://static.kr-rada.gov.ua/cache/news_photo/3f/30612-1200x800-2.jpg
http://static.kr-rada.gov.ua/cache/news_photo/58/30613-1200x800-2.jpg


СПІВПРАЦЯ З ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ



СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) 

у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки 

"Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю"

передбачено використано

тис. грн

41,9 41,9

Напрямки використання коштів:

виготовлення відеоролику та роздаткових

поліграфічних матеріалів

Реалізовано 12 проєктів

на суму 3 442,272 тис. грн:

2 соціально-важливі проєкти (545,84 тис. грн)

10 малих проєктів (2 896,432 тис. грн);



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі

у невстановлених місцях на 2019–2021 роки

"Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю"

передбачено використано

тис. грн

60,0 59,7

придбано 11 торговельних

палаток;

проведено 5 ярмарків, 

9 святкових торгівель, 

фестиваль "Смак-фест", 

організовано "Новорічне

містечко";

надходження до спецфонду

бюджету громади склали

615,8 тис. грн

(за 2020 рік – 274,1 тис. грн)

Результат реалізації програми:

Нагороджено:

10 трудових колективів та 

69 працівників до Дня 

торгівлі;

4 трудові колективи, 

14 працівників сфери

побутового обслуговування

населення

0,3

залишок

укладено 26 договорів, 

надійшло 605,5 тис. грн 

туристичного збору 

(за 2020 рік – 528,3 тис. грн);



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики"

передбачено
використано

тис. грн

69,0 58,8

10,2

залишок

Придбано:

ліцензійний

антивірус на 

29 комп’ютерів;

2 відеокамери

Оплачувались:
інтернет-послуги;

ліцензійні програми
по бух. обліку;
сертифікати

електронних ключів



ЗАПРОШУЄМО 

ДО СПІВПРАЦІ!


