
Інформація про виконання 

Основних напрямків реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки           

за  2016 рік 

 

№ 

з/п 

 

Пріоритетні 

завдання 

Зміст заходу Стан виконання  

1 Підвищення 

ефективності реалізації 

державної регуляторної 

політики 

Планування діяльності з підготовки 

проектів нормативних актів, які 

регулюють здійснення підприємницької  

діяльності 

План діяльності Кіровоградської міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на           

2016 рік погоджений рішенням виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 

28.09.2016 № 529 та затверджений рішенням 

Кіровоградської міської ради від 29.09.2015             

№ 4566 

 

Забезпечення прозорості підготовки 

проектів регуляторних актів шляхом 

оприлюднення через засоби масової 

інформації та на веб-порталі міської 

ради в мережі Інтернет (розділ 

«Регуляторна політика») 

Проекти регуляторних актів Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету 

оприлюднюються у віснику Кіровоградської 

міської ради «Вечірня газета» та на офіційному  

веб-сайті Кіровоградської міської ради  

Виконання заходів з відстеження 

результативності дії регуляторних актів 

та їх перегляд 

У 2016 році відстежена результативність 

регуляторного акту – рішення Кіровоградської 

міської ради від 30.12.2014 № 3872 «Про 

затвердження Положення про конкурсний відбір 

суб”єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок, на 

яких розташовані об»єкти нерухомого майна» 

 

Адміністрування  розділу  «Регуляторна 

політика» на офіційному веб-порталі 

Управлінням економіки постійно здійснюється 

оновлення розділу  «Регуляторна політика» на 
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Кіровоградської  міської ради в мережі 

Інтернет 

офіційному веб-порталі Кіровоградської  міської 

ради в мережі Інтернет 

 

Проведення відкритих обговорень 

проектів регуляторних актів, які суттєво 

впливають на розвиток малого і 

середнього  підприємництва,  за участю 

суб’єктів господарювання, галузевих 

рад і спілок,  підприємницьких  

інституцій 

Проекти регуляторних актів обговорюються на 

засіданнях Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва до складу якої входять голови 

спілок малого та середнього бізнесу, профспілок 

тощо  

2 Підвищення рівня 

правового і соціального 

захисту суб’єктів 

підприємництва 

Активізація співпраці та розвиток 

партнерських відносин  між суб’єктами 

підприємництва і владою  та 

забезпечення рівноправних умов 

діяльності  для суб’єктів всіх форм 

власності 

У вересні 2016 року за ініціативи громадського 

об’єднання «Територія успіху» відбувся круглий 

стіл на тему «Підтримка малого та середнього 

бізнесу в місті Кропивницький». 

 В засіданні взяли  участь представники 

органів місцевого самоврядування, члени 

громадських організацій міста та підприємці 

міста.   

 

Вжиття спільних заходів щодо 

легалізації трудових відносин та оплати 

праці на підприємствах малого і 

середнього бізнесу 

Протягом січня-грудня 2016 року міською 

робочою групою з питань легалізації виплати 

зарплати і зайнятості населення проведено             

5 засідань, на які було запрошено 210 керівників 

підприємств – порушників трудового 

законодавства. Районними у місті робочими 

групами організовані 25 засідань,  розглянуто                  

255 питань та спільно з представниками 

контролюючих органів виконавчої влади 

проведені обстеження 660 суб‘єктів 

господарювання. За результатами спільних дій у 
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січні-грудні 2016 року легалізовані 827 робочих 

місць. На 1255 підприємствах міста проведено 

роботу по підвищенню зарплати працівникам. За 

результатами працівникам донараховано          

2993,7 тис. грн фонду оплати праці. 

Розділ ІІ. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка 

1 Удосконалення  

фінансової  підтримки 

підприємницьких 

ініціатив 

Інформування представників бізнесу 

щодо  можливостей доступу до  

альтернативних видів фінансово- 

кредитної підтримки (міжнародні 

фонди, програми технічної допомоги, 

системи лізингу,  фандрайзингу, 

страхування інвестиційного ризику 

тощо) 

Інформація про грантодавців та перелік грантових 

програм і конкурсів розміщенол на сайті 

Кіровоградської міської ради, розділі «Соціально-

економічний розвиток» 

 

Підтримка підприємницьких ініціатив 

безробітних шляхом надання  

одноразової допомоги по безробіттю 

для організації підприємницької 

діяльності 

 

Одноразову допомогу по безробіттю для 

організації підприємницької діяльності у 2016 році    

надано 56 особам 

2 

 

 

Впровадження 

інвестиційної та 

інноваційної підтримки 

Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до участі у проектах  

міжнародної технічної допомоги 

Звернень від підприємців не надходило 

Надання консультативної та практичної 

допомоги суб’єктам підприємництва у 

розробці проектів для участі в 

конкурсах міжнародних фінансових 

компаній, фондів, донорських 

програмах 

У  2016 році підприємці за консультаціями  не 

звертались 

Сприяння суб’єктам малого і середнього Виготовлено інвестиційний буклет 
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бізнесу у реалізації інвестиційних 

проектів та поширення інформації про 

інвестиційні пропозицїі підприємців 

серед потенційних інвесторів 

«Кропивницький: час інвестицій» до якого 

увійшли інвестиційні проекти суб’єктів 

підприємництва міста 

Залучення суб’єктів малого і середнього 

бізнесу до участі  у Всеукраїнських, 

міжнародних економічних, 

інвестиційних та  інноваційних  

форумах 

Суб’єкти малого і середнього бізнесу прийняли 

участь у Міжнародному інвестиційному форумі 

«Центрально-Український інвестиційний форум – 

2016», який відбувся  у вересні – жовтні 2016 року 

в рамках міжнародної виставки «АгроЕкспо - 

2016».  

23 листопада 2016 року в Регіональній 

торгово-промисловій палаті   відбувся перший 

муніципальний інвестиційний форум «TIME to 

INVEST».  

На форумі обговорювалися основні 

напрямки економічного та інвестиційного 

розвитку міста, відбулися презентації 

інвестиційного потенціалу Кропивницького 

(муніципальні та бізнес проекти). 

Поширення   інформації   щодо   

впровадження нових енергозберігаючих 

та екобезпечних технологій 

У вересні 2016 року проведено Всеукраїнську 

спеціалізовану виставку: «Енергоефективність. 

Енергозбереження».   У виставці  взяли участь 25 

суб»єктів господарювання  міста, якими було  

представлено послуги та продукція пов»язана з 

енергозбереженням  

3 Залучення суб’єктів 

підприємницької 

діяльності до 

виставкової діяльності, 

інших заходів, 

Сприяння участі підприємців міста у 

всеукраїнських та регіональних 

конкурсах товарів місцевого 

виробництва, виставках-ярмарках 

Інформація про проведення всеукраїнських 

виставок, регіональних конкурсів товарів 

місцевого виробництва, виставках-ярмарках 

доводиться до відома підприємців через засоби 

масової інформації. 
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спрямованих на 

просування їх продукції 

Управлінням економіки Кіровоградської міської 

ради запрошено підприємців взяти участь у 

Всеукраїнській спеціалізованій виставці 

«Енергоефективність. Енергозбереження»           

(25 учасників), виставці місцевих 

товаровиробників до Дня міста (22 учасника,       

80 майстринь),  міжнародній виставці «АгроЕкспо 

- 2016» (50 учасників). 

У 2016 році проведено 14  ярмарків та 4 шкільні 

базари, до участі у яких залучались підприємці 

міста 

Виготовлення презентаційних 

матеріалів    (стенди, банери, буклети) 

для покращення інвестиційного іміджу, 

представлення підприємств міста на 

місцевих, міжрегіональних та 

міжнародних виставках-ярмарках, 

зустрічах, форумах тощо 

Виготовлено інвестиційний буклет 

«Кропивницький: час інвестицій», в якому  

розміщені муніципальні інвестиційні проекти та 

проекти підприємств міста 

4 Фінансування 

пріоритетних сфер 

розвитку 

підприємництва 

Надання фінансової допомоги суб’єктам 

підприємницької діяльності для впро-

вадження інвестиційних бізнес-проектів 

за пріоритетними напрямками розвитку 

(за умовами співфінансування з 

Регіональним фондом підтримки 

підприємництва у Кіровоградській 

області) 

На засіданнях Координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва розглянуто та 

погоджено три інвестиційних проекти для надання 

фінансової допомоги:  

«Організація серійного виробництва 

мікропроцесорних контролерів захисту та 

управління промисловими електродвигунами 

Logic Drive» (ПП «ГідроАвтоматизація»); 

«Розширення та модернізація бази виробничих 

потужностей підприємства для забезпечення 

потреб підрозділів Міністерства Оборони України 

та підприємств авіації» (ТОВ «Куртаж»); 
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«Модернізації після друкарських технологічних 

процесів виготовлення книжкової продукції» 

(ТОВ «Імекс-ЛТД»)  

5 Сприяння розвитку 

нових спеціалізованих 

туристичних маршрутів 

та екскурсійних 

програм 

Розробка нових туристичних маршрутів 

містом, виготовлення сувенірної 

продукції, відродження народних 

промислів 

Розроблено два нових піших туристичних 

маршрути містом: 

від пам»ятника Ангелу-Охоронця по вул. Великій 

Перспективній; 

від обласного краєзнавчого музею по                  

вул. Дворцовій. 

Виготовлено «Туристичний довідник міста» до 

якого увійшла інформація про місця та пам»ятки 

архітектури, пам»ятники, музеї, театри та 

філармонії, церкви та храми міста. Також у 

довіднику зазначені туристичні маршрути містом 

Розділ ІІІ Формування інфраструктури підтримки підприємництва 

1 Вдосконалення 

дозвільної системи та 

надання адміністратив-

них послуг 

Інформування суб’єктів 

господарювання через засоби масової 

інформації, офіційний  

веб-портал міської ради про зміни в 

законодавстві та процедуру отримання 

документів дозвільного характеру та 

адміністративних послуг 

Детальну інформацію про зміни в законодавстві та 

процедуру отримання документів дозвільного 

характеру та адміністративних послуг розміщено 

на веб-сайті http://www.dozvil.kr.ua/ 

 

Збільшення кількості адміністративних 

послуг, що надаються через ЦНАП  за 

різними видами діяльності 

В ЦНАП надається 151 адміністративна послуга 

 

Постійне оновлення інформаційних 

стендів з надання адміністративних  та 

інших послуг, здійснення електронних 

консультацій заявників 

Інформаційні стенди з надання адміністративних 

послуг оновлюються за необхідністю, електронні 

консультації заявників забезпечуються  шляхом 

зворотнього зв'язку на веб-сайті 

http://www.dozvil.kr.ua/ 
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Проведення анкетування та вивчення 

думки суб’єктів підприємництва та 

відвідувачів щодо якості надання 

адмніністративних послуг 

Анкетування та вивчення думки суб’єктів 

підприємництва здійснюється на веб-сайті Центру 

та за допомогою скриньок, розташованих в 

приміщенні Центру 

Покращення матеріально-технічної бази 

Центрів надання адміністративних 

послуг та  обслуговування платників 

податків 

Матеріально-технічне забезпечення роботи 

Центру здійснюється відповідно до Програми 

реалізації вимог ЗУ “Про адміністративні 

послуги” затверджена рішенням КМР від 

23.02.2016   № 68 

2 Забезпечення права 

підприємців на 

отримання 

адміністративних 

послуг 

Забезпечити можливість заповнення 

запитів на отримання інформації через 

мережу Інтернет безпосередньо на 

реєстраційному порталі, отримання в 

електронному вигляді виписок, витягів 

довідок з Єдиного державного реєстру 

Забезпечено 

3 Сприяння створенню 

інфраструктури 

розвитку малого 

підприємництва 

Реалізація пілотного проекту «Бізнес-

інкубатор соціальних проектів і 

коворкінг центр для молоді» 

Реалізація проекту передбачається у 2017 році 

Проведення міського конкурсу бізнес-

планів підприємницької діяльності 

серед молодих підприємців 

Захід буде проведено у  2017 році 

Розділ ІУ. Ресурсне та інформаційне забезпечення 

1 Розвиток мережі 

інформаційної 

підтримки 

підприємництва 

Створення електронної бази даних 

вільних виробничих площ підприємств, 

об’єктів комунального нерухомого 

майна, земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 

для продажу на відкритих земельних 

торгах та забезпечення вільного доступу 

суб’єктів підприємницької діяльності 

Інформація з даного питання узагальнюється 
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Інформування суб’єктів малого і 

середнього підприємництва про 

проведення конкурсів, аукціонів, 

відкритих земельних торгів з продажу 

вільних  об’єктів комунального майна, 

земельних ділянках комерційного 

призначення через засоби масової 

інформації,  Інтернет-ресурси тощо 

Інформація про проведення конкурсів, аукціонів 

розміщується у засобах масової інформації 

Придбання статистичних матеріалів для 

проведення аналізу роботи суб’єктів 

підприємництва міста 

Придбано статистичної інформації на суму             

5,9 тис.грн. 

2 Інформаційна 

підтримка малого та 

середнього бізнесу 

Аналітичний огляд ринку реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) 

суб’єктами  підприємницької діяльності 

та наявного і потенційного попиту на 

них з боку населення і підприємств 

міста 

Аналіз показників підприємницької діяльності по 

м. Кропивницький   проводиться щокварталу. 

Розробка «дорожніх карт» основних 

дозвільно-погоджувальних процедур та 

адміністративних послуг, що надаються 

структурними підрозділами міської 

ради для кращої орієнтації суб»єктів 

господарювання та спрощення процедур 

їх проходження 

На всі послуги розроблено та затверджено 

інформаційні та технологічні картки щодо надання 

адміністративних послуг  

 

3 Підвищення якості 

кадрового забезпечення 

малих і середніх 

підприємств  

 міста 

Визначення кількісних та якісних 

потреб кадрового забезпечення малих і 

середніх підприємств міста у коротко- 

та середньостроковій перспективі у 

розрізі професій і спеціальностей.  

 

Питання визначення потреби у фахівцях та 

робітничих кадрах опрацьовано з промисловими 

підприємствами облікового кола міста та 

провідними підприємствами галузі транспорту, 

звʼязку, енергетики, будівництва та житлово-

комунального господарства. За результатами 
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Організація співпраці з питань 

працевлаштування молодих фахівців-

випускників закладів  

професійної освіти міста на малих і 

середніх підприємств міста 

проведеної роботи відповідну інформація за 

встановленою розпорядженням голови 

Кіровоградської облдержадміністрації  від  

14.10.2013  №  491-р  «Про  формування  

прогнозних показників щодо обсягів замовлення 

на підготовку фахівців та робітничих кадрів» 

направлено до управляння освіти Кіровоградської 

міської ради та департаменту економічного 

розвитку і торгівлі облдержадміністрації. 

Відбувся круглий стіл на тему: «Реальний ринок 

праці – крок до стабільної економіки та якісних 

послуг» за участю керівників провідних 

промислових підприємств міста, підприємств 

галузі транспорту, зв’язку, енергетики, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства, а також керівників професійно-

технічних навчальних закладів міста та 

виконавчих органів міської ради. У ході дискусії 

були обговорені питання необхідності приведення 

у відповідність замовлення на підготовку фахівців 

та робітничих кадрів до потреб ринку праці міста 

4 Ресурсна підтримка Залучення суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до участі у конкурсних 

торгах для здійснення закупівель 

товарів, робіт, послуг за бюджетні 

кошти 

Інформація про закупівлі товарів, робіт, послуг за 

бюджетні кошти доводиться до відома 

підприємців через  електронну систему закупівель 

 

Забезпечення дії прозорого механізму 

передачі суб’єктам малого і середнього 

бізнесу комунального майна на умовах 

Інформація про вільні приміщення комунальної 

власності розміщується у віснику Кіровоградської 

міської ради «Вечірня газета» та на сайті 
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оренди, викупу та розрахунку плати за 

орендну майна 

Кіровоградської міської ради 

Проведення земельних торгів у формі 

аукціонів з продажу або набуття права 

оренди земельних ділянок та 

формування реєстру земельних ділянок, 

які передбачені  для здійснення 

підприємницької діяльності 

У 2016 році проведено 1 аукціон  з продажу або 

набуття права оренди земельних ділянок 

5 Розвиток  підприємни-

цьких ініціатив 

Сприяння розвитку мережі дорадчо-

консультативних органів у сфері 

підприємництва 

За  2016 рік звернень щодо створення дорадчо-

консультативних органів у сфері підприємництва 

не було 

Забезпечення проведення засідань 

міської Координаційної ради з питань 

розвитку підприємництва, інших 

дорадчо-консультативних  органів з 

питань підприємництва 

Проведено 5 засідань Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва 

6 Формування позитивної 

суспільної думки про 

підприємництво 

Відзначення суб’єктів господарювання 

міста  з нагоди професійних свят 

На початку вересня 2016 року в приміщенні 

Кіровоградської міської ради відбулися  

урочистості з нагоди Дня підприємця. В 

урочистостях взяли участь члени координаційної 

ради з питань розвитку підприємництва та 

підприємці міста.  

В місцевих засобах інформації та на 

веб-сторінці міста здійснюється 

розміщення інформації про успіхи в 

професійній діяльності, досвід суб'єктів 

підприємництва та їх здобутки 

Інформація про діяльність субєктів 

господарювання міста розміщується  у віснику 

Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» 

 

 

Начальник управління економіки                                                                                                                              А. Паливода
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