
  

 

 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

 ДЕСЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

    

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 від 21  листопада   2017 року                                                                      № 1201 

 

 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської            міської               ради  

від 29 березня 2016 року № 148 «Про 

затвердження  Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у                             

м. Кіровограді на 2016-2020 роки» 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємництва», з метою реалізації заходів, направлених на 

розвиток мікро-,  малого і середнього підприємництва в місті Кропивницькому та 

розширення їх економічних можливостей, Кіровоградська міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у   м. Кіровограді на 2016-2020 роки, затвердженої  рішенням 

Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 (зі змінами),  а 

саме: 

1) у розділі 1 «Характеристика Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки» слова в частині «Вартість 

Програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів 2016 року –        

322,0 тис.грн, 2017 року – 254,0 тис.грн, 2018 року – 226,0 тис.грн, 2019 року –              

236,0 тис.грн, 2020 року – 246,0 тис.грн» замінити словами «Вартість Програми – 

обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів 2016 року – 322,0 тис.грн,      

2017 року – 454,0 тис.грн, 2018 року – 546,0 тис.грн, 2019 року– 616,0 тис.грн, 

2020 року – 636,0 тис.грн»; 

2) у розділі 5 «Фінансове забезпечення Програми» слова «Загальна сума 

фінансування   заходів  по   реалізації   Програми  у 2016-2020  роках  за  рахунок  
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коштів  міського  бюджету  складає  1284,0  тис.грн,  в  т.ч.  у  2016  році –     

322,0 тис.грн, у 2017 році – 254,0 тис.грн, у 2018 році – 226,0 тис.грн,                    

у  2019 році– 236,0 тис.грн,  у  2020 році – 246,0 тис.грн»   замінити   словами  

«Загальна сума фінансування заходів по реалізації Програми у 2016-2020 роках 

за рахунок коштів міського бюджету складає 2574,0 тис.грн, в т.ч. у 2016 році-

322,0 тис.грн, у 2017 році - 454,0 тис.грн, у 2018 році – 546,0 тис.грн, у 2019 році 

616,0 тис.грн, у 2020 році - 636,0 тис.грн»; 

3) внести зміни та доповнення до розділу ІІ «Фінансово-кредитна та 

інвестиційна підтримка» Основних напрямків реалізації Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки, 

виклавши їх в редакції згідно з додатком. 

2. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у Програмі 

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на                    

2016-2020 роки 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, що додається. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради згідно з розподілом функціональних повноважень. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малиновська 36 13 35 

 

 

 



  

Додаток  

до рішення Кіровоградської міської ради  

21 листопада 2017 року 

№ 1201 

 

 

Зміни та доповнення до Основних напрямків реалізації  

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

№ 

з/п 

 

Пріоритетні 

завдання 

 

 

Зміст заходу 

 

 

Термін 

вико- 

нання 

 

Виконавці 

 

 

Джерела 

фінансу-

вання, тис. грн 

Очікуваний 

результат 

   

1 2 3 4 5 6  7 

Розділ ІІ. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка   
2. Впровадження 

інвестиційної та 

інноваційної 

підтримки 

Визначення та оновлення кредитного 

рейтингу міста Кропивницького 

2016 -

2020 

роки 

Управління 

економіки 

Кіровоградської 

міської ради 

Загальний 

фонд міського 

бюджету  

2017 р.- 15,0 

2018 р.- 30,0 

2019 р.- 30,0  

2020 р.- 30,0 

Залучення 

коштів 

міжнародних 

фінансових 

організацій  

3 Залучення 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності до 

виставкової 

діяльності, 

інших заходів, 

спрямованих на 

просування їх 

продукції 

3.1. Сприяння участі підприємців міста у 

всеукраїнських та регіональних 

конкурсах товарів місцевого 

виробництва, виставках, форумах, 

ярмарках, міських святкових заходах 

тощо 

2016 -

2020 

роки 

Управління 

економіки 

Кіровоградської 

міської ради 

Загальний 

фонд міського 

бюджету  

2017 р. + 85,0 

2018 р. +110,0 

2019 р. +120,0 

2020 р. +130,0 

Розширення 

ринків збуту 

продукції та 

послуг 
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1 2 3 4 5 6 7 

6. Впровадження в 

місті прозорого 

механізму 

надання 

фінансової 

допомоги 

суб’єктам 

господарю-вання 

міста 

Кропивницького 

6.1. Надання фінансово-кредитної та 

інвестиційної підтримки суб’єктам 

підприємницької діяльності                      

м. Кропивницького на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які 

отримані в банківських установах на 

реалізацію інвестиційних проектів, 

здійснюється на конкурсних засадах 

 

 

2017-

2020 

Управління 

економіки 

Кіровоградської 

міської ради 

Загальний 

фонд міського 

бюджету  

2017 р. – 100,0 

2018 р. – 150,0 

2019 р. – 200,0 

2020 р. – 200,0 

Спрощення 

доступу 

суб’єктів 

господарю-

вання до 

фінансово-

кредитних 

ресурсів 

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                                                                                              А.Паливода 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської 

міської ради  

21 листопада  2017 року  

№ 1201  

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у Програмі розвитку малого і 

середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки 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  

 

1. Загальні положення 

 

 1.1. Порядок використання коштів, передбачених у Програмі розвитку 

малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки 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 (далі-

Порядок) розроблено із урахуванням  статей 4, 20, 78 Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про розвиток і державну підтримку малого і 

середнього підприємництва» та відповідно до Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки. 

 Порядок визначає умови та механізм виділення та використання коштів, 

передбачених у Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у                       

м. Кіровограді на 2016-2020 роки 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. 

 1.2. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем  

бюджетної програми за КПКВК 7317450 «Сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва» є управління економіки Кіровоградської міської 

ради. 

 1.3. Надання фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів 

підприємницької діяльності м. Кропивницького на часткову компенсацію 

відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію 

інвестиційних проектів, здійснюється на конкурсних засадах та на безповоротній 

основі.  

 

2. Основні засади проведення конкурсного відбору 

 

2.1. Конкурсний відбір суб’єктів підприємницької діяльності, яким за 

рахунок    коштів   бюджету   міста   Кропивницького   буде   надана   фінансово- 
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кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності                                 

м. Кропивницького на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які 

отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проектів (далі - 

конкурсний відбір), здійснюється Координаційною радою з питань розвитку 

підприємництва (далі - Координаційна рада), склад якої затверджується 

рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

До складу Координаційної ради входять представники виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради, громадських організацій підприємців, депутати 

Кіровоградської міської ради.  

 2.2. Право на використання коштів, передбачених у Програмі розвитку 

малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки 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, 

мають суб’єкти малого і середнього підприємництва, які: 

зареєстровані як суб’єкти господарювання в місті Кропивницькому; 

не мають заборгованості з виплати заробітної плати, а також 

заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами; 

виконують чинне законодавство України про працю в частині виплати 

заробітної плати у розмірі не менше встановленого мінімального розміру;   

не здійснюють виробництво зброї, алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів, організацію та проведення азартних ігор, обмін валюти, надання в 

оренду нерухомого майна. 

2.3. До участі у конкурсному відборі не допускаються суб’єкти 

господарювання:  

які в установленому законодавством порядку визнані банкрутами або 

стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація або 

ліквідуються; 

є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними 

фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку 

цінних паперів, ломбардами; 

подають недостовірну інформацію про свій фінансовий стан; 

у яких виявлені факти незаконного одержання та/або нецільового 

використання бюджетних коштів; 

інші, обмеження щодо яких встановлені законом. 

2.4. Основні критерії під час визначення переможців конкурсного відбору 

визначені у додатку 1. 

При інших рівних умовах перевага надається суб’єктам малого і 

середнього підприємництва, реалізація  інвестиційних проектів яких передбачає 

розвиток переробної промисловості, альтернативної енергетики, впровадження 

енергозберігаючих, екологічно чистих та перспективних технологій, а також які 

здійснюють свою діяльність у сфері виробництва.  

2.5. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється  

управлінням економіки Кіровоградської міської ради у друкованих засобах 

масової інформації та на офіційному сайти міста Кропивницького                          

(www.kr-rada.gov.ua) і має містити: строк проведення конкурсного відбору; умови  
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проведення конкурсного відбору, що визначені в цьому Порядку; кінцевий строк 

подання заявок з відповідними документами; адресу, за якою приймаються 

документи; телефон для довідок. 

Управління економіки розпочинає приймання заявок на участь у 

конкурсному відбору з відповідними документами з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсу впродовж не менше 30-ти календарних 

днів. 

 2.6. Суб’єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти 

участь у конкурсному відборі на використання коштів, передбачених у Програмі 

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на                    

2016-2020 роки 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, подають управлінню економіки: 

заявку на участь у конкурсному відборі у двох примірниках згідно з 

додатком 2;  

кредитний договір з банківською установою на отримання кредиту (копія);  

документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, а 

саме: рахунки-фактури, договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує 

сплату коштів на придбаний товар або виконані роботи (копія), акт прийому-

передачі товарів/акт про надання послуг або накладна на товар; 

довідку Головного управління юстиції в Кіровоградській області про 

відсутність порушеної справи про банкрутство;  

довідки податкового органу щодо відсутності заборгованості перед 

бюджетами усіх рівнів та по сплаті єдиного соціального внеску. 

Суб’єкт малого і середнього підприємництва несе відповідальність за 

повноту та достовірність наданої інформації. 

2.7. Документи подаються до управління економіки суб’єктом малого і 

середнього підприємництва або уповноваженою ним особою.                            

Секретарем Координаційної ради перевіряється повнота поданих документів, які  

реєструються у відповідній книзі реєстрації учасників конкурсного відбору у 

день їх подання.  

Книга реєстрації учасників конкурсного відбору повинна бути 

прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою управління економіки 

Кіровоградської міської ради. 

Якщо подається неповний комплект документів або з порушенням вимог 

цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту із 

повідомленням причини повернення у день їх подання. У разі прийняття поданих 

документів один примірник заявки з реєстраційним номером повертається 

суб'єкту господарювання-заявнику.  

Суб’єкт  малого  і  середнього  підприємництва, який  подав документи на  

розгляд Координаційної ради, в будь-який момент має право вимагати 

повернення наданих документів, про що до управління економіки  подається 

заява у довільній формі.  

2.8. Прийняття рішення щодо переможця конкурсу здійснюється 

Координаційною радою в день проведення конкурсного відбору.  
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Результати конкурсного відбору оформлюються протягом наступних                        

5 робочих днів протокольним рішенням, яке підписується головою та секретарем 

Координаційної ради. 

2.9. Переможці конкурсного відбору визначаються Координаційною радою, 

виходячи з критеріїв, визначених у пункті 2.4. цього Порядку, та з урахуванням 

суми коштів, яка передбачена у Програмі розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки.  

2.10. Рішення Координаційної ради приймаються на засіданнях у 

присутності більшості її членів відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів.  

У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є 

вирішальним. 

2.11. Управління економіки протягом 5 робочих днів з дня проведення 

конкурсного відбору письмово інформує суб’єктів підприємництва, які брали у 

ньому участь, про його результати. 

2.12. Організаційне забезпечення конкурсного відбору здійснюється 

управлінням економіки Кіровоградської міської ради. 

 

3. Процедура використання коштів, передбачених у Програмі розвитку 

малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки 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  

 

3.1. Використання коштів, передбачених у Програмі розвитку малого і 

середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки 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, 

здійснюється тими суб’єктами  підприємництва, які залучили кредити в 

поточному бюджетному році та фактично сплатили відсоткові ставки за 

кредитами. 

3.2. Розмір відшкодування відсотків за кредитами визначається 

Координаційною радою по кожному претенденту окремо, але не більше 50% від 

суми, необхідної для погашення відсотків по кредиту у поточному році. 

3.3. Якщо кредит отримано протягом бюджетного року, то відшкодування 

відсотків здійснюється з моменту отримання кредиту та до кінця поточного 

бюджетного року.  

3.4. У разі коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний рік, 

питання подальшого використання коштів, передбачених у Програмі розвитку 

малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки 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, 

розглядається Координаційною радою в  наступному  бюджетному  році  щодо  
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кожного проекту окремо та оформлюється протоколом. 

3.5. Переможець конкурсного відбору протягом 30 робочих днів повинен 

сплатити відсотки за користування кредитом у повному обсязі за поточний рік.  

Управління економіки Кіровоградської міської ради перераховує 

одноразово суму, яка визначена рішенням Координаційної ради, на рахунок 

переможця конкурсу, який відкрито в органах Державної казначейської служби 

України м. Кропивницького Кіровоградської області.   

3.6. Питання, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно 

до діючого законодавства України. 

 

 

Начальник управління економіки                                                   А. Паливода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

          Додаток 1 

до Порядку використання коштів,                                                                        

передбачених у Програмі розвитку                                                                             

малого і середнього підприємництва                                                                             

у м. Кіровограді на 2016-2020 роки 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 

    

Критерії та шкала 

оцінювання проектів, що претендують на використання коштів, передбачених у 

Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на  

2016-2020 роки 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 

  

№ 

з/п 

Критерії Максимальна 

оцінка 

1 2 3 

1. Відповідність проекту  цілям цього Порядку 10 

2. Ступінь опрацювання бізнес-плану, наявність всієї 

необхідної інформації для комплексної оцінки 

перспектив його реалізації 

10 

3. Чи може запропонований продукт (послуга) із 

заявленими характеристиками бути створений і чи 

має перспективи на ринку 

5 

4. Якість опису продукції (товару, робіт, послуг) та її 

конкурентних переваг 

5 

5. Розмір ресурсів, що самостійно залучатимуться чи 

пропонуватимуться учасником (25 % від вартості 

проекту – 5 балів, більше 25 % від вартості проекту – 

10 балів) 

10 

6. Створення робочих місць:  

одне робоче місце – 3 бали  

два робочих місця – 5 балів  

три робочих місця – 8 балів  

чотири робочих місця – 11 балів  

більше чотирьох робочих місць – 15 балів 

15 

7. Обґрунтованість та реалістичність плану 

виробництва продукції, надання послуг, виконання 

робіт 

10 
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1 2 3 

8. Ступінь ризиків:  

мінімальні ризики – 10 балів  

максимальні ризики – 0 балів 

10 

9. Обґрунтованість і якість розрахунків в бізнес-плані 15 

10. Життєздатність проекту 10 

 Загальна оцінка 100 

 

 

 

Начальник управління економіки                                              А. Паливода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Додаток 2 

до Порядку використання коштів, 

передбачених у Програмі розвитку малого 

і середнього підприємництва у                   

м. Кіровограді на 2016-2020 роки 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 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсному відборі  на використання коштів, передбачених у 

Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 

2016-2020 роки 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 

 

Прошу допустити_________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

(повна назва суб’єкта підприємництва або ПІБ фізичної особи-підприємця) 

до участі у конкурсному відборі на використання коштів, передбачених у 

Програмі розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 

2016-2020 роки 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 

 

Відомості про суб'єкта підприємництва:  

Керівник (назва посади, П.І.Б.) 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Юридична адреса 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Фактична адреса 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 



  

2 

Місцезнаходження виробничих потужностей 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Телефон___________________________________факс______________________ 

E-mail _____________________________________________________________ 

Вид діяльності (основний)_______________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)__________________________________ 

Банківські реквізити ___________________________________________________

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

 З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у Програмі 

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на                    

2016-2020 роки 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, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  

від «__»___________ №_________, ознайомлений (на) та зобов’язуюсь їх 

виконувати.  

 

Керівник __________________________________________________  

                       (Посада, підпис, ініціали та прізвище, печатка, у разі наявності) 

 

 

 

Реєстраційний  № _________ від «___» ____________ 20__ р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


