РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від "07" лютого 2022 року

№ 10

Про затвердження заходів щодо реалізації
Дорожньої карти з покращення
бізнес-клімату в м. Кропивницькому

Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтею 42 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення
Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 97 "Про затвердження
Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому
на 2021-2023 роки", від 02 лютого 2021 року № 98 "Про затвердження
Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу
м. Кропивницького на 2021-2023 роки", з метою створення сприятливих умов
для розвитку малого і середнього підприємництва на території громади:
1. Затвердити заходи щодо реалізації Дорожньої карти з покращення
бізнес-клімату в м. Кропивницькому (далі – Дорожня карта), яка розроблена
експертами ГО "Електронна Республіка" в рамках Програми покращення
Індексу конкурентоспроможності міст за підтримки Програми USAID
"Конкурентоспроможна економіка України" (додаються).
2. Керівникам виконавчих органів Кропивницької міської ради:
1) визначити відповідальних працівників по кожному заходу Дорожньої
карти;
2) забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання заходів щодо
реалізації Дорожньої карти;
3) запровадити щомісячний моніторинг стану виконання заходів щодо
реалізації Дорожньої карти, висвітлення інформації про результати вжитих
заходів через офіційні Інтернет-ресурси;
4) надавати департаменту з питань економічного розвитку міської ради
щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію
про стан виконання заходів щодо реалізації Дорожньої карти.
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3. Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської
ради забезпечити:
1) координацію роботи виконавчих органів Кропивницької міської ради з
виконання заходів щодо реалізації Дорожньої карти;
2) моніторинг стану виконання заходів щодо реалізації Дорожньої карти та
підготовку керівництву міської ради узагальненої інформації щопівроку до
15 числа місяця, наступного за звітним періодом.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана.

Міський голова

Антоніна Малиновська 35 61 51

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
"07" лютого 2022 року № 10
ЗАХОДИ
щодо реалізації Дорожньої карти з покращення бізнес-клімату у м. Кропивницькому
№
з/п
1

Назва заходу

Індикатори виконання

Комунікаційна складова

Ресурси

2

3

4

5

Термін
виконання
6

Відповідальні
виконавці
7
Управління
інформаційних
технологій,
департамент
з
питань
економічного
розвитку,
виконавчі органи
Управління
інформаційних
технологій,
управління
комунальної
власності,
управління
містобудування та
архітектури

Компонент 2. Доступ до публічного майна
1.

2.

Доопрацювати та
деталізувати
інвестиційну
інформацію на
офіційному
вебресурсі міста
Розробити карту
комунального
майна

1.1 Всі інвестиційні документи
відкриваються для перегляду на
новій вкладці браузера
1.2 Відновлена можливість
завантаження анкет на пристрій
1.3 Оновлено інвестиційний
паспорт громади
1.1 Розроблено та наповнено карту
комунального майна з детальними
інформаційними картками
1.2 Інформаційні картки з описом
комунального майна продубльовано
англійською мовою

3.

1.3 Створена можливість
завантаження інформаційних
карток на пристрій
Розробити карту
1.1 Всі документи відкриваються в
земельних ділянок новій вкладці браузера без
необхідності їх завантаження на
пристрій
1.2 Оновлено QR-код в документі з
переліком земельних ділянок

Інформація про
інвестиційну привабливість
та інвестиційний клімат
громади періодично
публікується у відкритих
джерелах

В межах
бюджетних
призначень
(у разі
необхідності)

Вересень
2022 року, в
подальшому
щороку

Інформація про вільні для
оренди приміщення
періодично публікується у
відкритих джерелах

В межах
бюджетних
призначень
(у разі
необхідності)

Травень
2022 року, в
подальшому
у разі
наявності
змін та
доповнень

Інформація про вільні для
оренди земельні ділянки
періодично публікується у
відкритих джерелах згідно з
визначеною
комунікаційною стратегією

В межах
бюджетних
призначень
(у разі
необхідності)

Червень
2022 року, в
подальшому
у разі
наявності
змін та

Департамент з
питань
економічного
розвитку,
управління
земельних

Продовження додатка

2

1

2

3

4

5

6
доповнень

7
відносин та
охорони
навколишнього
природного
середовища,
управління
містобудування та
архітектури,
управління
інформаційних
технологій

В межах
бюджетних
призначень
(у разі
необхідності)

Травень
2022 року

Управління
інформаційних
технологій,
виконавчі органи

1.3 Інформаційні картки
деталізовані, надано максимально
вичерпну інформацію про об'єкт
(форма ділянки, можливість
розширення, кадастровий номер,
наявність документів на землю,
зонування (фермерське/промислове/
житлове) тощо)
1.4 Інформаційні картки з описом
земельних ділянок продубльовано
англійською мовою
1.5 Відновлена можливість
завантаження анкет на пристрій

Компонент 3. Прозорість та відкритість даних
1.

Доопрацювати
офіційний вебресурс міста

1.1 Розроблено (або деталізовано)
та затверджено Розпорядження про
регламент розміщення інформації
на офіційному вебресурсі міста
1.2 Всі документи відкриваються в
новій вкладці браузера без
необхідності їх завантаження на
пристрій
1.3 Встановлено посилання у
вигляді банеру на Державний
портал відкритих даних з
переходом одразу на сторінку з
наборами даних
1.4 Доопрацьовано модуль пошуку
інформації на сайті. Відсутні
рекламні посилання в перших
результатах пошуку

1.1 Розпорядження
оприлюднено на сайті
1.2 З визначеною у
розпорядженні
періодичністю
оприлюднюються дані у
відкритих джерелах

Продовження додатка

3

1

2

2.

Доопрацювати та
деталізувати
бюджетну
інформацію міста

3
1.5 Додано інформацію в меню
"Конфіденційність"
1.1 Інформація, що розміщена на
сервісі візуалізації бюджету
громади https://openbudget.gov.ua/,
актуальна та регулярно
оновлюється

4

5

6

7

Інформація про стан
виконання бюджету міста
періодично публікується у
відкритих джерелах у
вигляді інфографіки

-

Квітень
2022 року, в
подальшому
щокварталу

Фінансове
управління,
управління
інформаційних
технологій

Інформація про актуальні
тендери у відкритих
джерелах згідно з
визначеною
комунікаційною стратегією
у вигляді інфографіки

В межах
бюджетних
призначень
(у разі
необхідності)

Квітень
2022 року, в
подальшому
щокварталу

Управління
інформаційних
технологій,
департамент
з
питань
економічного
розвитку,
виконавчі органи

1.2 Розміщено банер на Єдиному
порталі використання бюджетних
коштів (https://spending.gov.ua/)

3.

Доопрацювати та
деталізувати
інформацію про
публічні закупівлі
міста

1.3 Всі документи на офіційному
вебресурсі міста відкриваються в
новій вкладці браузера без
необхідності їх завантаження на
пристрій
1.1 Віджет для відображення всіх
закупівель міста працює коректно
та відображає всі закупівлі міста
1.2 Підключено модуль аналітики
державних закупівель
(https://bi.prozorro.org/) для
візуалізації стану електронних
закупівель у місті
1.3 Розміщено інформацію про коди
ЄДРПОУ розпорядників
бюджетних коштів для швидкого
пошуку тендерів

Компонент 6. Неформальні платежі та корупція. (Компонент 7. Безпека ведення бізнесу) Оцінка корупційних ризиків
1.

Провести оцінку
корупційних
ризиків

1.1 Ухвалено розпорядчий документ 1.1. Рішення про
про початок роботи з оцінки
проведення такої оцінки
корупційних ризиків
публічно прокомуніковано
для залучення
1.2 Утворено дорадчий орган за

-

Листопад
2022 року

Управління з
питань
запобігання і
виявлення

Продовження додатка

4

1

2.

2

Затвердити заходи
з мінімізації чи
усунення
виявлених
корупційних
ризиків на період
з 2022 року

3
участі представників бізнесу,
громадськості та експертів

4
представників бізнесу та
громадськості до процесу

1.3 Визначені ключові корупційні
ризики

1.2, 1.3. – Коротка
інформація про прогрес
оприлюднена на сайті
1.1 Розпорядчий документ
із затвердженими заходами
оприлюднений на сайті

1.1 Затверджені заходи з
усунення/мінімізації корупційних
ризиків
1.2 Підготовлено звіти про
виконання заходів з визначеною
періодичністю

5

6

7
корупції,
управління
інформаційних
технологій

-

Липень
2022 року, в
подальшому
щокварталу

Управління з
питань
запобігання і
виявлення
корупції,
управління
інформаційних
технологій

Управління з
питань
запобігання і
виявлення
корупції,
управління
інформаційних
технологій
Управління з
питань
запобігання і
виявлення
корупції,
управління
інформаційних
технологій

1.2 Звіти про хід виконання
заходів оприлюднені на
сайті у зручній для
сприйняття формі інфографіка, діаграми,
прогрес-бари тощо

Повідомлення про порушення, робота з викривачами
1.

Розробити та
затвердити
порядок подання
та розгляду
повідомлень про
корупцію

Затверджено порядок отримання та
розгляду повідомлень про корупцію

2.

Запровадити
Підготовлено звіти про результати
періодичне
роботи з повідомленнями
оприлюднення
викривачів
статистичної чи
знеособленої
інформації про
результати роботи
з повідомленнями
викривачів

Порядок оприлюднено на
сайті

-

Липень
2022 року

Звіти та інформація
оприлюднені на сайті у
зручній для сприйняття
формі

-

Щокварталу

Продовження додатка

5

1
3.

2
Поширювати
інформацію про
можливості
подання
повідомлень
викривачами, в
тому числі і в
бізнес-спільноті

3
Проведена комунікаційна кампанія
з поширення знань про гарантії прав
викривачів, можливості для
подання повідомлень та порядку їх
розгляду

4
Комунікаційна кампанія
включає періодичні
повідомлення від
представників міської
влади, підготовку та
поширення соціальної
реклами, друк та
розповсюдження плакатів з
роз'яснювальними
матеріалами та QR-кодом
для форми повідомлення
про корупцію

5
В межах
бюджетних
призначень
(у разі
необхідності)

6
Постійно

7
Управління з
питань
запобігання і
виявлення
корупції,
управління
інформаційних
технологій, відділ
по роботі із
засобами масової
інформації

Управління з
питань
запобігання і
виявлення
корупції,
управління
інформаційних
технологій

Організаційні заходи
1.

2.

Доповнити розділ
"Запобігання
корупції"
інформацією про
стан реалізації
антикорупційних
заходів,
уповноважений
підрозділ,
співпрацю з
бізнесом та
громадськістю
тощо
Поширювати
інформацію про
зареєстрований і
працюючий в
місті бізнес

Розроблено та запроваджено
структуру відповідного розділу із
визначенням порядку оновлення
інформації

Публікації на
антикорупційну тематику з
визначеною періодичністю
виходять на
комунікаційних
майданчиках
муніципалітету

-

Квітень
2022 року

1.1 Проведена комунікаційна
компанія з поширення інформації
про безкоштовний онлайн ресурс
"BusinessKrop-online" та його
можливості

1.1 Комунікаційна кампанія
включає періодичні
повідомлення від
представників міської
влади, поширення реклами,
друк та розповсюдження
брошур з QR-кодом для
швидкого доступу до

В межах
бюджетних
призначень
(у разі
необхідності)

Березень
2022 року, в
подальшому
щороку

1.2 Розповсюдження каталогу
місцевих товаровиробників

Департамент з
питань
економічного
розвитку,
управління
інформаційних
технологій, відділ
по роботі із

Продовження додатка

6

1

2

3

4

5

6

-

Березень
2022 року

В межах
бюджетних
призначень
(у разі
необхідності)

Вересень
2022 року

-

Березень
2022 року

-

Червень

ресурсу
1.2 Інформація про
потенціал місцевого бізнесу
періодично публікується у
відкритих джерелах

7
засобами масової
інформації

Компонент 9. Ресурси для розвитку
1.

Поширення
інформації про
вакансії у місті на
міських ресурсах/
платформах/
майданчиках

Створено на головній сторінці сайту Поширення інформації по
міської ради в розділі "Бізнесу"
всіх можливих каналах
посилання на сайт Державної
комунікації з бізнесом
служби зайнятості України, який
буде інформувати підприємців про
наявні кадрові ресурси

2.

Опрацювати
питання реалізації
проєкту "Бізнес
омбудсмен" з
чіткими
повноваженнями

1.1 Проведено обговорення з
представниками бізнесу щодо
створення та формату роботи

3.

4.

Комунікаційна кампанія

1.2 Розроблено
Положення/Посадова інструкція
1.3 Запущено роботу проєкту
"Бізнес омбудсмен" у попередньо
визначеному форматі
1.1 Внесено на обговорення з
громадським сектором та бізнесом
зміни до Положення

Оновлення
Положення про
Громадський
бюджет (бюджет
1.2 Прийнято Положення зі змінами
участі) в частині
вимог до проєктів,
з покращення
бізнес-клімату в
громаді

1.1 Поширення інформації
по всіх можливих каналах
комунікації з бізнесом

Зробити сайт

1.1-1.3 Постійне оновлення

1.1 Сайт наповнено необхідною

1.2 Положення
оприлюднено на сайті

Департамент з
питань
економічного
розвитку,
управління
інформаційних
технологій
Департамент з
питань
економічного
розвитку,
управління
персоналу

Департамент з
питань
економічного
розвитку,
управління
інформаційних
технологій, відділ
по роботі із
засобами масової
інформації
Департамент з

Продовження додатка

7

1

2
міської влади
майданчиком для
комунікацій між
владою та
бізнесом,
покращивши вже
існуючі розділи та
модулі,
створивши умови
бізнесу для
швидкого
вирішення
проблем та
можливості
отримання
зрозумілих
відповідей
онлайн, що
покращить
поінформованість

3
інформацією
1.2 Покращено візуальну частину
для більшої зручності користування
1.3 Створено нові розділи, які
будуть актуальні для бізнесу
1.4 Проведено інформаційнороз'яснювальну роботу для
підприємців щодо участі в різних
програмах для покращення бізнесу

В.о. директора департаменту
з питань економічного розвитку

4
інформації на міському
сайті
1.4 Поширення інформації
по всіх можливих каналах
комунікації з бізнесом

5

6
2022 року, в
подальшому
постійно

7
питань
економічного
розвитку,
управління
інформаційних
технологій, відділ
по
роботі
із
засобами масової
інформації

Тетяна ЛОМОВА

