
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 
Кропивницька міська рада 

ЗВІТ 

про виконання бюджетних програм за 2020 рік  

 

Основними функціями департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій є реалізація державної політики у галузях та сферах: 

економічного розвитку; 

сприяння інвестиційній діяльності; 

підтримки малого та середнього підприємництва; 

державної регуляторної політики; 

тарифної політики; 

зайнятості населення; 

партиципаторного бюджетування; 

енергоефективності та енергоменеджменту; 

сприяння розвитку торгівлі та послуг; 

захисту прав споживачів 
 

Реалізація функцій департаменту здійснюється через: 

1) галузеві програми: 
формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу                            

м. Кропивницького; 
зайнятості населення  м. Кропивницького; 
розвитку малого і середнього підприємництва у місті Кропивницькому; 
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 
 
2) Співпрацю з територіальними органами міністерств та відомств 

України в області, такими як: 

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. 
 

3) Координацію роботи дорадчих органів: 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва; 

Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі) 

міста Кропивницького; 
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Комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і 

зборів; 

Міської комісії 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: 

"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". 
 
Бюджетом міста Кропивницького на 2020 рік для департаменту на 

реалізацію його основних функцій  передбачені видатки  в обсязі 7,0 млн грн, 
що на 1,3 млн грн менше, ніж у 2019 році. 

 
№ 
з/п 

Назва програми Обсяг фактичного 
фінансування, тис. грн 

+/- 

2019 2020  

1 Керівництво і управління у сфері економіки та 
торгівлі 

6329,2 6114,8 -214,4 

2 Інші заходи, пов`язані з економічною 
діяльністю 

583,7 316,4 -267,3 

3 Заходи з енергозбереження 210,0 215,0 +5,0 

4 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 

266,0 166,0 -100,0 

5 Організація та проведення громадських робіт 871,8 151,4 -720,4 

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

51,0 55,0 +4,0 

 Всього: 8311,7 7018,6 -1293,1 

 
Виділені бюджетні асигнування у 2020 році були освоєні на 92,7%. 

№ 
з/п 

Назва програми Фінансування 
2020 рік,  
тис. грн 

% 
виконання 

План Факт 

1 Керівництво і управління у сфері економіки 
та торгівлі 

6114,8 6000,5 98,1 

2 Організація та проведення громадських робіт 151,4 151,3 100,0 

3 Інші заходи, пов`язані з економічною 
діяльністю 

316,4 183,3 57,9 

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

55,0 41,05 74,6 

5 Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва 

166,0 108,0 65,1 

6 Заходи з енергозбереження 215,0 24,0 11,2 

 Всього: 7018,6 6508,15 92,7 
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На реалізацію програми "Керівництво і управління у сфері економіки 

та торгівлі" у 2020 році передбачалися кошти в сумі 6 114,8 тис. грн, 
використано 6000,5 тис. грн, економія склала 114,3 тис. грн за рахунок: 

отриманої пільги щодо сплат ЄСВ і при розрахунку ПДФО в сумі                  
2,1 тис. грн (в департаменті 1 працівник має статус особа з інвалідністю); 

залишку запланованих коштів на відрядження – 14,1 тис. грн; 
залишку коштів на придбання предметів і матеріалів -19,8 тис. грн 

(канцелярські товари); 
не використаних автотранспортних послуг  – 78,3 тис. грн. 
 
Дана програма надала можливість в повній мірі забезпечити реалізацію 

функцій та завдань, покладених на департамент, а також на належному рівні 
вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: 

проведення оплати всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і 
енергоносії; 

здійснення поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг;  
своєчасна виплата заробітної плати та сплати податкових платежів. 
Впродовж 2020 року спеціалістами департаменту опрацьовано                           

4093 контрольні документи, підготовлено, внесено на розгляд та затверджено 
виконкомом та міською радою 24 рішення, зареєстровано 167 колективних 
договорів, директором департаменту видано 190 наказів по департаменту. 

В рамках програми Державної підтримки розвитку тваринництва та 
переробки сільськогосподарської продукції 9 бджолярів отримали  
компенсацію в сумі 75,4 тис. грн. 

 
У 2020 році в рамках бюджетної програми "Інші заходи у сфері зв’язку, 

телекомунікації та інформатики" для департаменту з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій придбано 1 комп'ютер разом з ліцензійними 
програмами Office і Windows10 та 1 багатофункціональний пристрій, на що 
витрачено 41,05 тис. грн. Залишок коштів в сумі 14,0 тис. грн утворився за 
рахунок збільшення вартості комп’ютерної техніки. Замість запланованих двох 
комп'ютерів, придбано один. 

 
В рамках бюджетної програми "Організація та проведення громадських 

робіт" реалізовані заходи галузевої Програми зайнятості населення                                      

м. Кропивницького на 2018-2020 роки щодо організації громадських робіт на 
які у 2020 році передбачалося фінансування у сумі 151,4 тис. грн. Фактично 
використано 151,3 тис. грн. До громадських робіт було залучено 128 особи.  

 
Із загальної кількості осіб залучених до громадських робіт: 
126 осіб працювали в управліннях соціального захисту населення 

виконавчих комітетів Фортечної та Подільської районних у м. Кропивницькому 
радах; 

2 особи в Територіальному центрі соціального обслуговування Фортечної 
районної у місті Кропивницькому раді. 
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Під час виконання громадських робіт безробітні виконували суспільно-
корисні роботи по догляду та наданню допомоги особам соціально 
незахищених верствам населення та особам, які потрапили в складні життєві 
обставини, що обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом, а 
також  інформували населення стосовно порядку отримання житлових 
субсидій. 

Організація громадських робіт здійснювалась впродовж І кварталу  
2020 року, оскільки після набранням чинності постанови КМУ від 11 березня 
2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19" фінансування даних заходів за рахунок Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття було призупинено (у 2019 році  витрачено  871,8 тис. грн, залучена 
701 особа).  

 
В рамках бюджетної програми "Сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва" реалізовані заходи галузевої Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у місті на 2016-2020 роки.  

На реалізацію заходів Програми у 2020 році передбачалося  
166,0 тис. грн, фактично використано 108,0 тис. грн. 

Дані кошти були направлені на: 
фінансову підтримку реалізації інвестиційного проєкту "Підвищення 

якості надання кардіохірургічної допомоги дорослому населенню у 
Кіровоградській області" (ПВФ "Ацинус") на умовах співфінансування з 
Регіональним фондом підтримки підприємництва у Кіровоградській області  
(30,0 тис. грн). Загальна вартість проєкту - 1215,0 тис. грн, в тому числі власні 
кошти підприємства - 685,0 тис. грн, кошти обласного бюджету - 500,0 тис. грн. 
В результаті реалізації проєкту створено 4 робочі місця; 

фінансову допомогу ТОВ "Березовський-Агро"  - на часткову компенсацію 
відсотків за кредитами для впровадження бізнес–проєкту "Створення 
виробництва власної техніки" (62,0 тис. грн); 

проведення аналізу соціально-економічного становища суб'єктів 
господарювання міста (8,0 тис.грн); 

відзначення суб'єктів господарювання міста (8,0 тис.грн). У 2020 році, в 
зв'язку із введенням карантинних обмежень, за пропозиціями спілок 
підприємців, проведено 4 виїзні зустрічі, нагороджено 5 підприємців міста.  

Основними причинами невикористання фінансового ресурсу 
Програми є введення карантинних заходів по всій території України, низька 
активність суб'єктів підприємництва в отриманні фінансової допомоги, складна 
процедура отримання коштів Регіонального фонду підтримки підприємництва в 
області. Вирішення даного проблемного питання належить до повноважень 
облдержадміністрації. 
 

У 2020 році місто стало учасником програми Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) «Конкурентоспроможна економіка України» 
якою запроваджений Індекс конкурентоспроможності міст України (ІКМ). 

Це дослідження – огляд найкращих практик управління економічними 
процесами в українських містах, результатом якого є узагальнений досвід 
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лідерів ІКМ, який можна надалі використовувати у створенні ефективного, 
безпечного та сприятливого для бізнесу середовища.  

ІКМ складається із десяти компонентів, які разом формують так зване 
«ідеальне місто». 

За результатами ІКМ 2019/2020 місто Кропивницький зайняв 14 місто і 
став лідером у номінації "Започаткування бізнесу" серед українських міст. 

Завдяки результатам оцінювання, узагальненому досвіду інших міст, 
отримано розуміння того, що на думку місцевих підприємців, потрібно зробити 
міській владі для покращення бізнес середовища у місті. Над цим ми будемо 
працювати впродовж наступного років. 

 
Департамент координує роботу Координаційної ради 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 проєкти підприємців міста для їх подальшого направлення до 
Регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області.  

Також Координаційною радою приймаються рішення про надання 
фінансової допомоги на погашення відсоткових ставок за кредитами. 

З метою популяризації державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» та 
інших програм підтримки малого та середнього бізнесу на  офіційному сайті 
Міської ради м. Кропивницького в розділі «Економіка» створено рубрику 
«Підприємництво», в якій розміщується інформація для суб’єктів 
підприємництва. 

Крім того, корисна для підприємців інформація розміщується на офіційній 
сторінці департаменту у Facebook.  

Підприємці міста постійно залучаються до виставково-ярмаркових заходів. 
Інформація про проведення всеукраїнських виставок, регіональних конкурсів 
товарів місцевого виробництва, ярмарках доводиться до відома підприємців 
через офіційний веб-сайт Міської ради міста Кропивницького та сторінку 
департаменту у Facebook. 

 
В рамках бюджетної програми "Заходи з енергозбереження" у 2020 році 

здійснювалася реалізація заходів Плану дій сталого енергетичного розвитку 
міста на період до 2020 року.  

На реалізацію заходів програми у 2020 році були передбачені кошти в 
сумі 215,0 тис. грн, фактично використано 24,0 тис. грн.  

Кошти були використані на щорічне обслуговування програмного 
продукту «Енергоплан», який надає змогу здійснювати моніторинг споживання 
енергоресурсів у 164 будівлях 142 бюджетних установ. Економія склала                  
5,0 тис.грн. 

Не використані кошти в сумі 186,0 на розробку проєкту Плану дій сталого 
енергетичного розвитку та клімату м. Кропивницького на період до 2030 року 
(далі – План дій). 
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План дій - це енергетична стратегія міста до 2030 року, який  повинен 
включати можливість міської влади впливати на зазначені в ньому сектори 
(муніципальні будівлі, житлові будинки, зовнішнє освітлення, система 
теплопостачання, громадський транспорт), знижувати енергоспоживання у 
модернізованих житлових та громадських будівлях, системах централізованого 
теплопостачання та водопостачання, транспорту тощо. 

Враховуючи позитивний відгук представників офісу "Угода мерів – схід" в 
Україні, але з рядом зауважень та рекомендацій, які в обов’язковому порядку 
необхідно виконати, для отримання якісного документу, який має стратегічну 
значимість термін розробки Плану дій продовжено на 2021 рік. 

 
В рамках бюджетної програми "Інші заходи, пов`язані з економічною 

діяльністю" реалізація заходів здійснювалась за 3 галузевими програмами: 
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. 
 
На реалізацію завдань і заходів Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 
роки з міського бюджету на 2020 рік виділено кошти в сумі 175,0 тис. грн, 
використано 174,0 тис.грн, залишок 1,0 тис. грн. Залишок утворився за рахунок 
економії на придбання роздаткового матеріалу для проведення галузевої сесії 
Муніципального інвестиційного форуму "TIME to INVEST" та презентаційної 
продукції. 

Для забезпечення виконання завдань Програми здійснено ряд заходів, 
серед яких: 

1) розробка і виготовлення презентаційної та подарункової продукції 
(папка, пакети, блокноти, ручки, пано) з метою забезпечення належної 
презентації міста в Україні і за кордоном, в тому числі для виконавчих органів 
міської ради (34,5 тис. грн); 

2) забезпечення належного функціонування інвестиційного веб-порталу 
міста (https://kropinvest.gov.ua/) для налагодження ефективної взаємодії між 
владою, бізнесом, потенційними і діючими інвесторами (9,9 тис. грн); 

3) оновлення кредитного рейтингу з метою підтвердження рівня 
кредитоспроможності за Національною рейтинговою шкалою (30,0 тис. грн); 

4) здійснення організаційних заходів щодо проведення галузевої сесії 
"Цифрова трансформація: Бізнес. Влада. Суспільство" Муніципального 
інвестиційного форуму "TIME to INVEST", зокрема оформлення заходу 
(полотна на рол-апи, Х-банери), придбання роздаткового матеріалу з логотипом 
форум (ручка, папка, блокнот, еко-сумка, маска захисна) та презентаційних 
стендів, виготовлення відеоролику (99,6 тис. грн).  

Проте, у зв'язку із пандемією COVID-19 проведення заходу перенесено на 
2021 рік за умови покращення епідеміологічної ситуації в країні. 
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Крім того,  в рамках реалізації заходів Програми: 
направлено листи щодо сприяння у пошуку міст-побратимів на  

13 дипломатичних представництв іноземних держав в Україні. Опрацьовується 
питання щодо відновлення побратимських відносин з м. Добричем Республіки 
Болгарія), налагодження з м. Чорум Турецької Республіки, громадою Держави 
Ізраїль. 

зареєстровано місто Кропивницький на твінінг-порталі "Twinning.org", 
створеного Радою європейських муніципалітетів і регіонів в рамках проведення 
побратимських заходів, для налагодження дружніх партнерських зв'язків з 
містами іноземних країн; 

забезпечено підготовку та надання інформації про вагомі інвестиційні 
проєкти з метою сприяння у пошуку інвесторів для їх реалізації: 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 
по інвестиційним проєктам "Виробництво альтернативного палива (мазут  
М-100)", "Комплексна модернізація системи теплопостачання міста 
Кропивницького"; 

Кабінет Міністрів України, ДУ "UkraineInvest" по інвестиційним проєктам 
"Створення готельного бізнес-центру на базі колишнього готелю "Київ" в  
м. Кропивницькому (шляхом реконструкції та оснащення)", "Реконструкція 
набережної р. Інгул від вул. Михайлівської до вул. Вокзальної"; 

Асоціації публічно-приватного партнерства "C.R.E.A.M Europe PPP 
Alliance" в Україні по інвестиційним проєктам "Створення готельного бізнес-
центру на базі колишнього готелю "Київ" в м. Кропивницькому (шляхом 
реконструкції та оснащення)", "Реконструкція набережної р. Інгул від  
вул. Михайлівської до вул. Вокзальної, "Будівництво аквапарку в                                          
м. Кропивницькому"; 

здійснено організаційні заходи щодо залучення за ініціативи міської 
ради додаткових фінансових ресурсів в рамках: 

фінансової підтримки Посольство Федеративної Республіки Німеччина в 
Україні на реалізацію мікропроєктів; 

грантовій програмі "Кусаноне" Посольства Японії в Україні; 
проєкту "Механізми фінансування проєктів з підвищення ефективності 

муніципального енергетичного сектору" в рамках навчальної програми 
PROSPECT програми досліджень та інновацій ЄС "Horizon 2020"; 

проєкту "Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС 
про енергоефективність в Україні", що впроваджується Німецьким товариством 
міжнародного співробітництва (GIZ); 

програми покращення Індексу конкурентоспроможності міст (ІКМ) в 
рамках реалізації Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка 
України"; 

конкурсу відбору територіальних громад для надання підтримки у 
розробці стратегій розвитку в рамках Програми "U-LEAD з Європою"; 

конкурсу проєктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів 
державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу; 

вжито заходи щодо розгортання співпраці з міжнародними 
донорськими та фінансовими організаціями з метою залучення додаткових 
фінансових ресурсів на соціально-економічний розвиток міста: 
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Налагоджено співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку 
(USAID) щодо надання в рамках проєкту "Енергетична безпека" методологічної 
та грантової допомоги у проведенні паспортизації діючої системи 
теплопостачання Кропивницького з подальшою розробкою комплексної схеми 
теплопостачання на основі оптимального поєднання централізованих і 
автономних систем теплопостачання. 

Підписано меморандум про співпрацю та договори про конфіденційність 
між компанією Tetra Tech ES, Inc. (Tetra Tech), яка є виконавцем 
вищезазначеного проєкту та міською радою і КП "Теплоенергетик"; 

вжито заходи щодо оновлення кредитного рейтингу з метою 
підтвердження рівня кредитоспроможності за Національною рейтинговою 
шкалою. Незалежне рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" за результатами 
проведення у 2020 році дослідження оголосило про підтвердження 
довгострокового кредитного рейтингу м. Кропивницький на рівні uaА. Прогноз 
рейтингу стабільний; 

виготовлено відеоролик про конкурентні переваги Кропивницького 
українською та англійською мовами, який доступний для перегляду на 
офіційному вебсайті Міської ради міста Кропивницького; 

забезпечено проведення широкої інформаційної кампанії з питань 
розширення міжнародних економічних зв'язків, взаємовигідного торговельно-
економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема з країнами-членами 
ЄС, а також про оголошені донорами проєкти (програми) на отримання 
міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних 
фінансових організацій, в тому числі через створену офіційну сторінку 
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської 
ради у соціальній мережі "Facebook"; 

забезпечено надання інформаційно-консультативної і методичної 
допомоги виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, 
організаціям міста щодо форми та змісту інвестиційних проєктів і проєктних 
заявок, залучення та використання коштів міжнародної технічної допомоги і 
міжнародних фінансових організацій. 

 
Заходи Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у                           

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки направлені на: 
покращення комунікації міської влади з громадою міста; 
налагодження демократичного процесу дискусії при прийняті рішень щодо 

реалізації найбільш важливих проєктів громадян за рахунок коштів 
громадського бюджету.  

У 2020 році в рамках Програми реалізації громадського бюджету 
(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, відповідно до 
кошторисних призначень на інформаційну кампанію та організацію етапів 
конкурсу проєктів «Громадський бюджет» було виділено 30,0 тис. грн, з яких 
використано – 6,0 тис. грн.  

Кошти були направлені на виготовлення роздаткових поліграфічних 
матеріалів (буклети, брендовані тематичні календарики) з метою популяризації 
громадського бюджету міста Кропивницького.  
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У зв’язку з необхідністю дотримання протиепідемічних вимог для 
запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 запланована кількість 
заходів з інформаційної кампанії не була проведено. 

Рішенням міської ради внесені зміни до Положення про громадський 
бюджет міста Кропивницького, а саме прийом проєктних пропозицій для участі 
у конкурсі та голосування за них здійснювалося лише в електронному режимі, 
тому виготовлення поліграфічної продукції на суму 24,0 тис. грн. було не 
актуальним. 

Загалом, за період 2017-2020 років в рамках громадського бюджету 
реалізовано 75 проєктів у різних частинах міста за різноманітними напрямами, 
з яких у 2020 році - 4 проєкти на суму 934,3 тис. грн, а саме проєкти: 

Активне життя-запорука довголіття; 
Спортивний майданчик «Живемо активно»; 
Осучаснення спортивного майданчика «Казкова фізкультура; 
Облаштування притулку для безпритульних тварин «Щасливий пес». 
 
Міська програма розвитку ярмаркової діяльності та ліквідації 

торгівлі у невстановлених місцях на 2019–2021 роки передбачає проведення 
ярмаркових та інших загальноміських святкових заходів, а також проведення 
заходів з ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях.  

У 2020 році на реалізацію заходів Програми передбачалися кошти в 
сумі 59,7 тис. грн, фактично використано 3,3 тис. грн. 

Кошти були витрачені на проведення заходів з нагоди святкування Дня 
торгівлі та Дня працівників побутового обслуговування населення. 

Нагороджено:  
14 трудових колективів до Дня торгівлі; 
10 працівників сфери побутового обслуговування населення. 
Крім того, в рамках програми проведено: 
149  рейдів в рамках проєкту "Муніципальний патруль" щодо ліквідації 

торгівлі в невстановлених місцях, складено 151 протокол;проведено: 
5 ярмарків:  
до Дня закоханих, Масляної, свята 8 Березня; 
на території Кіровоградської торгово-промислової палати проведено 

«Медовий ярмарок» з продажу продукції бджолярства, плодово-ягідної 
продукції та виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва;  

з нагоди відзначення 266 - річниці міста Кропивницького «Смак Фест» за 
участю виробників сиру, м’ясних виробів, хліба, молока, меду.  

4 святкові торгівлі з продажу святкових сувенірів та живих квітів. 
Крім того, організовано фестиваль кави «Кава просто неба», презентацію 

національних кухонь «Смачно на всю вулицю», виставку сучасних автомобілів 
«Гранд Фара». 

Надходження до спецфонду бюджету міста від сплати за розміщення 
літніх майданчиків склали 270,0 тис. грн. 

На цьому ми не зупиняємось. Працюємо й надалі в межах повноважень і 
можливостей над покращенням економічного і інвестиційного потенціалу 
міста. 


