
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва м. Кіровограда на 2016-2020 роки 

у 2018 році 

 

З метою сприяння розвитку підприємницької діяльності, надання 

фінансової підтримки суб’єктам господарювання міста для створення нових 

робочих місць Міською радою міста Кропивницького прийнята «Програма 

розвитку малого і середнього підприємництва м. Кіровограда на                     

2016-2020 роки» (далі - Програма). На фінансування Основних напрямків 

реалізації Програми у 2018 році виділено 266,0 тис. грн. 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької 

діяльності; 

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка; 

формування інфраструктури підтримки підприємництва; 

ресурсне та інформаційне забезпечення. 

 

Регуляторні органи Міської ради міста Кропивницького та Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького дотримуються на практиці 

принципів прозорості, доцільності, ефективності, збалансованості та 

передбачуваності при розробці та прийнятті регуляторних актів.  

Представники підприємницьких структур, громадських організацій 

підприємців, наукових установ постійно залучаються до розробки та 

обговорення проектів нормативно-правових актів у сфері господарської 

діяльності.  

 

Міською радою міста Кропивницького надається фінансова підтримка на 

розвиток підприємницької діяльності на безповоротній основі. 

У міському бюджеті міста Кропивницького на 2018 рік, відповідно до 

Програми, були передбачені кошти в сумі 70,0 тис. грн, на реалізацію 

інвестиційних проектів на умовах співфінансування з Регіональним фондом 

підтримки підприємництва у Кіровоградській області (далі - РФПП). 

У 2018 році надійшло 2 звернення від суб'єкті в господарювання міста 

щодо надання фінансової допомоги на впровадження бізнес-проектів, а саме: 

ФОП Куліш Н.В. «Створення сучасного овочесховища з використанням 

новітніх технологій зберігання картоплі та плодоовочевої продукції для 

забезпечення потреб власного виробництва та жителів селища Гірничого 

овочами за соціально доступними цінами»; 

ТОВ «Швейне виробництво «МріяЄ» «Розширення діючого виробництва 

по пошиттю одягу, в тому числі для військових, із застосуванням та 

впровадженням інноваційних, енергозберігаючих технологій для виробництва 

екологічно безпечної та якісної продукції із залученням діючого виробництва 

та використанням сировиних ресурсів країни з метою забезпечення жителів           

м. Долинська Долинського району Кіровоградської області та                                
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м. Кропивницького в зв'язку з відсутністю аналогічного виробництва у 

м.Долинська». 

Рішенням Наглядової ради РФПП погоджено проект ФОП Куліш Н.В. 

«Створення сучасного овочесховища з використанням новітніх технологій 

зберігання картоплі та плодоовочевої продукції для забезпечення потреб 

власного виробництва та жителів селища Гірничого овочами за соціально 

доступними цінами» та виділено 290,0 тис. грн за рахунок коштів РФПП, на 

зворотній основі, терміном на 36 місяців. З міського бюджету міста 

Кропивницького виділено 10,0 тис. грн. 

 

Крім того, в рамках Програми діє Порядок використання коштів на 

фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів підприємницької 

діяльності  м. Кропивницького на часткову компенсацію відсотків за кредитами, 

які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів.    

У 2018 році на фінансування даного заходу передбачено 150,0 тис. грн та 

використано 21,9 тис. грн. 

Протягом 2018 року надійшло 1 звернення щодо розгляду заявки            

ТОВ «Імекс-ЛТД» для участі у конкурсному відборі на використання коштів, 

передбачених у Програмі на фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку 

суб’єктів підприємницької діяльності м. Кропивницького на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на 

реалізацію інвестиційних проектів. 

 

Продовжує свою роботу Координаційна рада з питань розвитку 

підприємництва, до складу якої входять представники громадських об’єднань 

підприємницьких структур міста та області. 

На засіданнях Координаційної ради обговорюються різноманітні питання 

розвитку підприємництва, що дозволяє враховувати інтереси підприємців при 

прийнятті управлінських рішень, а також попередньо погоджуються 

інвестиційні проекти підприємців міста для їх подальшого направлення до 

Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області.  

Координаційною радою приймаються рішення про надання фінансової 

допомоги на погашення відсоткових ставок за кредитами. У 2018 році 

проведено 3 засідання. 

 

Постійно удосконалює свою роботу Центр надання адміністративних 

послуг, який працює ще з грудня 2011 року.  

На сьогодні у Центрі надається 146 адміністративних послуг, серед яких 

послуги та дозволи із врегулювання земельних питань та питань архітектури, 

торгівлі та ресторанного господарства, реєстрації підприємницької діяльності, 

документи дозвільного характеру, які надаються територіальними органами 

міністерств та відомств тощо. 

Основний акцент в роботі Центру робиться на створенні умов для 

якісного обслуговування відвідувачів та прозорості процедур надання послуг 
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зокрема: 

прийом громадян здійснюється виключно через електронну систему 

керування чергою, що видає повідомлення на інформаційні термінали та великі 

плазмові монітори, які знаходяться в залі очікування Центру; 

первинну консультацію відвідувачі мають можливість отримати у 

представника рецепції (інформаційно-консультаційний центр); 

приміщення ЦНАП обладнано стендами з довідково-інформаційними 

матеріалами (буклети, бланки та зразки заяв); 

створено зручні умови для заповнення документів, необхідних для 

отримання адміністративних послуг. 

 

Відповідно до змін в законодавстві відбулася передача повноважень з 

надання адміністративних послуг від органів юстиції та Державної міграційної 

служби органам місцевого самоврядування. Враховуючи зазначені зміни, 

створено та залучено до роботи Центру нові виконавчі органи, а саме: відділ 

реєстрації місця проживання, відділ державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, відділ державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, управління державного архітектурно-будівельного контролю. 

Окрім цього, залучено до роботи Центру представників Кіровоградського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Завершено процес підключення адміністраторів до автоматизованої 

системи Державного земельного кадастру. Запроваджено он-лайн консультації 

адміністраторами та представниками дозвільних органів з надання 

адміністративних послуг з використанням програмного забезпечення для 

Інтернет телефонії Skype.  

В 2018 році прийнято 54,5 тис. заяв та 88,3 тис. відвідувачів. 

 

Разом з тим, у 2017 році за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвиту окремих 

територій та коштів міського бюджету проводяться роботи, пов'язані зі 

створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних 

послуг у форматі "Прозорий офіс" (реконструкція коледжу по вул. Архітектора 

Паученка). 

У 2018 році отримано субвенції з державного бюджету на проведення 

робіт пов’язаних із забезпеченням функціонування центрів надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» в сумі 18 млн. грн. 

__________________________________ 


