
 

                                                                                                         

                                                                      

У К Р А Ї Н А 
 

  МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО   

 

ДВАНАДЦЯТА   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 29 березня 2018 року                                                               № 1561 
 

 

 

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» 

 

 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтями 10, 15 

Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні» та статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою реалізації державної політики у сфері 

підприємництва,  Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни до рішення 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 та цифри в 

частині «Вартість Програми – обсяги  коштів, необхідних на фінансування 

заходів 2016 рік – 322,0 тис. грн, 2017 рік –- 454,0 тис. грн, 2018 рік –        

546,0 тис. грн, 2019 рік – 616,0 тис. грн, 2020 рік – 636,0 тис. грн» замінити на 

слова та цифри  «Вартість Програми – обсяги  коштів, необхідних на 

фінансування заходів 2016 р. – 322,0 тис. грн,  2017 р. – 454,0 тис. грн,         

2018 р. – 266,0 тис. грн, 2019 р. –   316,0 тис.  грн, 2020 р. – 316,0 тис. грн»; 

 

 

 



2 

2) у розділі 5 «Фінансове забезпечення Програми» слова та цифри 

«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» замінити на слова та цифри «Загальна сума 

фінансування заходів по реалізації Програми у 2016-2020 роках за рахунок 

коштів міського бюджету складає 1674,0 тис. грн, в т.ч. у 2016 році-         

322,0 тис. грн, у 2017 році -   454,0 тис.грн, у 2018 році – 266,0 тис. грн, у 

2019 році – 316,0 тис. грн, у 2020 році – 316,0 тис. грн»; 

 3) виключити пункти 2 і 3.1 розділу ІІ «Фінансово-кредитна та 

інвестиційна підтримка» Основних напрямків реалізації Програми розвитку 

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

 4) внести зміни до абзацу другого  пункту 3.5 розділу 3 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, 

виклавши його в такій редакції: «Департамент  з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького  

перераховує одноразово суму, яка визначена рішенням Координаційної ради, 

на рахунок переможця конкурсу». 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради 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 Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                                                                   А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Малиновська 36 13 35 


