
Кропивницька міська рада

Департамент з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій

ЗВІТ
про виконання

бюджетних програм
за 2020 рік



ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

економічного розвитку;

Реалізація 

державної 

політики у 

галузях і 

сферах:

сприяння інвестиційній діяльності;

підтримки малого та середнього підприємництва;

державної регуляторної політики;

зайнятості населення;

партиципаторного бюджетування;

енергоефективності та енергоменеджменту;

сприяння розвитку торгівлі та послуг;

захисту прав споживачів.

тарифної політики;



МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕПАРТАМЕНТУ

зайнятості населення  

м. Кропивницького;

розвитку малого і середнього

підприємництва у м. Кропивницькому;

формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного

іміджу м. Кропивницького;

реалізації громадського

бюджету (бюджету участі) у

м. Кропивницькому;

розвитку ярмаркової діяльності

та ліквідації торгівлі у 

невстановлених місцях;

План дій сталого енергетичного

розвитку міста на період до 

2020 року.

1) 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;

Сектор Державної регуляторної служби в області.

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕПАРТАМЕНТУ



МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕПАРТАМЕНТУ

3) Координація роботи дорадчих органів:

04

03

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 комісія з питань погашення

заборгованості із виплати заробітної

плати та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне

страхування



Фінансове забезпечення реалізації функцій департаменту  

здійснюється через 6 бюджетних програм:

01

02

03
04

05

06
"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"

"Заходи з 

енергозбереження"

"Інші заходи, пов`язані з 

економічною діяльністю"



01

02

03

04

05

06

"Керівництво і 

управління у сфері 

економіки та торгівлі"

6329,2 тис. грн

6114,8 тис. грн

-214,4

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕПАРТАМЕНТУ 

51,0 тис. грн

55,0 тис. грн

+4,0

871,8 тис. грн

151,4 тис. грн

-720,4

"Інші заходи у 

сфері зв’язку, 

телекомунікації та 

інформатики"

"Організація та 

проведення

громадських робіт"

266,0 тис. грн

166,0 тис. грн

-100,0

"Сприяння розвитку 

малого та середнього

підприємництва"

210,0 тис. грн

215,0 тис. грн

+5,0
"Заходи з 

енергозбереження"

583,7 тис. грн

316,4 тис. грн

-267,3

"Інші заходи, 

пов`язані з 

економічною

діяльністю"



01

02

03

04

05

06

"Керівництво і 

управління у сфері 

економіки та торгівлі"

6114,8 тис. грн

6000,5 тис. грн

98,1%

СТАН ОСВОЄННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ

55,0 тис. грн

41,05 тис. грн

74,6%

151,4 тис. грн

151,3 тис. грн

100,0%

"Інші заходи у 

сфері зв’язку, 

телекомунікації та 

інформатики"

"Організація та 

проведення

громадських робіт"

166,0 тис. грн

108,0 тис. грн

65,1%

"Сприяння розвитку 

малого та середнього

підприємництва"

215,0 тис. грн

24,0 тис. грн

11,2%
"Заходи з 

енергозбереження"

316,4 тис. грн

183,3 тис. грн

57,9%

"Інші заходи, 

пов`язані з 

економічною

діяльністю"



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Керівництво і управління у сфері економіки та торгівлі"

передбачено використано

тис. грн

6114,8 6000,5

114,3

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

підготовлено, внесено на 

розгляд та затверджено

виконкомом та міською

радою 24 рішення

спеціалістами

департаменту 

опрацьовано

4093 контрольні

документи

зареєстровано

167 колективних

договорів



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

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

передбачено
використано

тис. грн

55,0 41,05

14,0

залишок

придбано
1 комп'ютер разом 

з ліцензійними
програмами Office 

і Windows 10

придбано

1 багато-

функціональний

пристрій



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Організація та проведення громадських робіт"

передбачено використано

тис. грн

151,4 151,3

управління соціального

захисту населення

виконавчого комітету

Фортечної районної у 

м. Кропивницькому раді;

управління соціального

захисту населення

виконавчого комітету

Подільської районної у 

м. Кропивницькому раді;

Територіальний центр 

соціального обслуговування 

Фортечної районної у місті

Кропивницькому раді.

Залучено:

кошти Фонду 

загальнообов'язкового

державного соціального

страхування України на 

випадок безробіття -

151,3 тис. грн.

до громадських робіт

128 осіб;

Партнери:



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва"

передбачено

використано

тис. грн

166,0
108,0

58,0

економія

Фінансова підтримка: 

ПВФ "Ацинус" - 30,0 тис. грн

(створено 4 робочі місця, 

залучено 500,0 тис. грн РФПП)

Відшкодування відсотків

за кредитами:

ТОВ "Березовський-Агро"  -

62,0 тис. грн

Відзначення суб'єктів

господарювання міста

(8,0 тис. грн)

Аналіз соціально-

економічного становища 

суб'єктів господарювання

міста (8,0 тис. грн)



ПРОГРАМА АГЕНТСТВА США З 

МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID) 

"КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА  ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ "

За результатами ІКМ місто Кропивницький:
Індекс

конкуренто-

спроможності міст

України (ІКМ) 

2019/2020

зайняв 14 місце у рейтингу міст-

учасників за сприятливістю

бізнес-клімату та ефективністю

економічного врядування;

став лідером у номінації

"Започаткування бізнесу" серед

23 обласних центрів України

та міста Києва.



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Заходи з енергозбереження"

передбачено

використано

тис. грн

215,0

24,0

191,0

економія

Економія енергетичних ресурсів

2020/2019 становить:

36,2%
22,9% 37,6%

25,8%

Напрямки використання коштів:

обслуговування програмного продукту 

"Енергоплан" - 24,0 тис. грн.

Здійснюється аналіз енерговитрат

по 142 установах у 164 будівлях.



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

"Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю"

Програма формування 

позитивного міжнародного

та інвестиційного іміджу

м. Кропивницького

на 2018-2020 роки

Програма реалізації 

громадського бюджету 

(бюджету участі) у  

м. Кропивницькому

на 2017-2020 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 2018-2020 роки

передбачено
використано

тис. грн

175,0 174,0

1,0

залишок

"Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю"

збільшено експорт

продукції на 73%

проведено переговори щодо пошуку

міст-побратимів у Турецькій

Республіки, Державі Ізраїль

забезпечено роботу 

інвестиційного веб-

порталу міста

підтверджено довгостроковий

кредитний рейтинг міста на 

рівні uaА, прогноз "стабільний"

налагоджено співпрацю з Агентством 

США з міжнародного розвитку 

(USAID) щодо:

надання в рамках проєкту "Енергетична

безпека" методологічної та грантової

допомоги у розробці комплексної схеми

теплопостачання, підписано меморандум 

про її розробку;

участі у грантовій Програмі покращення

Індексу конкурентоспроможності міст в 

рамках проєкту "Конкурентоспроможна

економіка України"

належне функціонування інвестиційного

веб-порталу міста (https://kropinvest.gov.ua/) (9,9 тис. грн);

розробка і виготовлення презентаційної та 

подарункової продукції (34,5 тис. грн);

оновлення кредитного рейтингу міста (30,0 тис. грн);

здійснення організаційних заходів щодо проведення

Муніципального інвестиційного форуму 

"TIME to INVEST" (99,6 тис. грн).

Напрямки використання коштів:



БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) 

у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки 

"Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю"

передбачено

використано

тис. грн

30,0

6,0

24,0

економія

Напрямки використання коштів:

виготовлення роздаткових поліграфічних

матеріалів - 6,0 тис. грн.

Реалізовано в рамках програми

4 проєкти на суму 934,5 тис. грн:

"Активне життя-запорука довголіття";

"Спортивний майданчик "Живемо активно";

" Осучаснення спортивного майданчика

"Казкова фізкультура";

"Облаштування притулку для безпритульних

тварин "Щасливий пес".



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

59,7

3,3

56,4

економія

Напрямки використання коштів:

проведення заходів з нагоди святкування

Дня торгівлі та Дня працівників побутового

обслуговування населення – 3,3 тис. грн.

проведено 149 рейдів в 

рамках проєкту

"Муніципальний патруль";

проведено 5 ярмарків, 

4 святкові торгівлі, 

залучено 72 учасника;

надходження до спецфонду

бюджету міста від сплати

за розміщення літніх

майданчиків склали

270,0 тис. грн.

Результат реалізації 

програми:
Нагороджено:

14 трудових колективів

до Дня торгівлі;

10 працівників сфери

побутового обслуговування 

населення.



ЗАПРОШУЄМО ДО 

СПІВПРАЦІ!


