
   
  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від " ___ " ________ 2020 року                          № ___ 

 

  

Про погодження проєкту рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

«Про затвердження Програми  

розвитку малого і середнього  

підприємництва у м. Кропивницькому  

на 2021-2023 роки» 

 

 

       Керуючись статтями 140, 144  Конституції України, статтею 10 Закону 

України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні», підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

                             1.Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького «Про 

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у                      

м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки», що додається. 

 

                              2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького забезпечити внесення цього проєкту 

рішення на розгляд міської ради. 

 

                            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду.   

 

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
Антоніна Малиновська 35 61 51 

 

                                                                                                                



ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

" __" ______  2020 року № ____ 

 

Проєкт 

 

  МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

                                    СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  "___" _________ 2020 року                                                      №________ 

 

Про затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва 

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 10 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 забезпечення реалізації державної 

політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва на території 

м. Кропивницького Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва 

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки, що додається. 

 

2. Включити Програму розвитку малого і середнього підприємництва 

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки до Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних 

напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки. 

 

 3. Контроль за виконанням цього 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 А.Паливоду.  

 

 

 

Міський голова                                                           Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Антоніна Малиновська 35 61 51 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради міста Кропивницького 

"__"__________2020 року № ____ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ НА 2021-2023 РОКИ 
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Мале та середнє підприємництво відіграє важливу роль у соціально-

економічному розвитку міста Кропивницького. Саме цей сектор економіки як 

об’єкт державної політики є одним із пріоритетних напрямків соціально-

економічного розвитку громад. 

З метою реалізації державної політики розвитку підприємництва на 

місцевому рівні, створення сприятливого середовища для формування та 

функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу розроблена Програма 

розвитку малого і середнього підприємництва  у м. Кропивницькому на  

2021 – 2023 роки (далі – Програма).  

Програма розроблена: 

на виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

"Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва", 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської 

діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"; 

з урахуванням заходів Державної стратегії регіонального розвитку на  

2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  

05 серпня 2020 року № 695,  Стратегії розвитку Кіровоградської області на 

2021-2027 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від  

12 березня 2020 року № 743, інших нормативно-правових актів України. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
1 Програма затверджена: Рішення Міської ради міста Кропивницького  

від __ ________2020 року №____ 

2 Головний замовник програми Міська рада міста Кропивницького 

3 Розробник та відповідальний 

виконавець програми 

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького 

4 Учасники програми Виконавчі органи Міської ради міста Кропивницького, 

суб'єкти підприємницької діяльності міста різних форм 

власності, вищі навчальні заклади, неурядові 

організації 

5 Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації  програми, у тому 

числі: 

2737,0 тис. грн 

Бюджет міста (загальний 

фонд) 

 

2021 рік: 762,0 тис. грн;  

2022 рік: 1077,0 тис. грн;  

2023 рік: 898,0 тис. грн 

7 Інші джерела фінансування 

програми 

Кошти підприємств, установ, організацій міста, 

інвесторів, міжнародна технічна допомога, грантові та 

кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій, 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством 

України 
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ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Підприємницька діяльність є важливим джерелом благополуччя і гарантом 

розвитку міста, тому створення сприятливого бізнес-клімату для збереження і 

розширення існуючого та створення нового сталого бізнесу є пріоритетним 

завданням. Місто має проводити політику, спрямовану на стимулювання 

економічного партнерства та розвиток  бізнесу. 

За даними головного управління статистики у Кіровоградській області,  

станом на 01.01.2019 в місті зареєстровано 13127 підприємств, у тому числі: 

2741 середніх та малих підприємств; 

10386 мікропідприємств. 

Крім того, за інформацією головного управління Державної податкової 

служби в Кіровоградській області, станом на 01.01.2020 в Кропивницькому 

працює 13795 фізичних осіб-підприємців та 8159 юридичних осіб. 

У сфері малого та середнього підприємництва (далі - МСП), з урахуванням 

ФОП,  зайнято 48,7 тис. осіб, у т.ч. найманих працівників 47,6 тис. осіб. 

Суб'єктами МСП (з урахуванням ФОП) у 2019 році реалізовано продукції, 

робіт і послуг на суму 47509,8 млн грн. Частка реалізованої продукції в 

обласному показнику складає 43,5%. 

Найбільші обсяги реалізації продукції, робіт і послуг забезпечуються 

суб'єктами, які здійснюють діяльність у галузях торгівлі, промисловості, 

транспорту, операцій з нерухомим майном тощо. 

Покращився фінансовий результат до оподаткування як малих, так і 

середніх підприємств. За підсумками 2019 року, 76,5% підприємств МСП 

одержали прибуток у сумі 1849,9 млн грн, проти 1014,2 млн грн збитків.  

У 2018 році 75,5% підприємств МСБ одержали прибуток у сумі                   

1127,0  млн грн, проти 1090,6 млн грн збитків. 
 

Невід’ємною складовою частиною розвитку підприємництва є створення 

сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності. З цією метою 

постійно проводиться робота з удосконалення регуляторного середовища. 

На офіційному сайті міської ради в розділі "Публічна інформація" діє 

рубрика "Регуляторна політика", в якій відповідно до діючого законодавства 

розміщуються проєкти регуляторних актів з аналізами регуляторного впливу, 

плани діяльності з  підготовки проєктів регуляторних актів.  

У 2020 році відстежена результативність 5 регуляторних актів, з яких  

2 - базові, 2 - повторні та 1 - періодичні. Прийнято один регуляторний акт: 

рішення виконавчого комітету від 25.08.2020 № 380 "Про затвердження 

Порядку встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, які визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг". 

Станом на 01 жовтня  2020 року значаться 26 діючих регуляторних актів, з 

них 18 – рішень Міської ради та 8 – Виконавчого комітету. 
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Інфраструктура підтримки підприємництва в місті представлена: 

центром інформаційної підтримки бізнесу, який працює на базі 

Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати за підтримки 

Європейського Союзу та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в 

Україні у рамках Грантової ініціативи EU4Business; 

проєктним офісом, який діє на базі Кіровоградської регіональної торгово-

промислової палати; 

національним контактним пунктом рамкової програми ЄС з досліджень та 

інновацій "Горизонт 2020" за напрямком "Малі та середні підприємства", який 

працює на базі Центральноукраїнського національного технічного 

університету;  

громадськими об'єднаннями суб'єктів підприємництва; 

Координаційною радою з питань розвитку підприємництва як дорадчо-

консультаційним органом при міській раді. 
 

З 2011 року у місті працює Центр надання адміністративних послуг  (далі - 

ЦНАП). Через ЦНАП надаються послуги як міського, так і обласного рівня.  

На початку 2020 року в рамках Програми міжнародної технічної допомоги 

«Конкурентоспроможна економіка України», що фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID), визначано Індекс 

конкурентоспроможності міст, який допомагає оцінити якість бізнес-клімату у 

територіальних громадах України. 

За результатами опитування близько 5 тис. суб’єктів підприємницької 

діяльності у 23 обласних центрах та місті Києві,  Кропивницький зайняв                      

14 позицію і став лідером рейтингу у компоненті "Започаткування бізнесу" 

(найкоротший термін реєстрації документів).  

У вересні 2020 року відкрився оновлений Центр надання адміністративних 

послуг в окремій будівлі, який працює у форматі «Прозорого офісу». Відкриття 

офісу забезпечило створення більш зручних і сприятливих умов отримання 

адміністративних послуг суб’єктам МСП. 

Кількість послуг, що надається у ЦНАПі,  збільшилась зі 173 до 364. 

Додатково до роботи долучилися представники Міністерства юстиції України, 

Міністерства внутрішніх справ України, пенсійного фонду України, структур 

соціального захисту населення.  

Міськрайонний центр зайнятості забезпечує адаптацію незайнятого 

населення до умов ринкової економіки та сприяє політиці самозайнятості 

населення через виплату одноразової допомоги з безробіття для започаткування 

підприємницької діяльності, виплату дотацій підприємствам, що забезпечують 

працевлаштування безробітних, проведення профорієнтаційних семінарів, 

організацію курсів «Підприємець-початківець», проведення ярмарків вакансій. 
 

У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, центром зайнятості було 

забезпечено  надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування 

допомоги по частковому безробіттю.  
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З метою спрощення доступу мікро- та малого підприємництва до 

банківського кредитування у 2020 році запроваджена Державна кредитна 

програма «Доступні кредити 5-7-9%». Станом на 25.09.2020 у 

 м. Кропивницькому державною програмою вже скористалися 20 суб'єктів 

господарювання. 
Також, з метою надання фінансової підтримки суб’єктів МСП Міською 

радою міста Кропивницького у 2017 році прийнятий Порядок використання 

коштів 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 проєктів (далі – Порядок). З початку дії Порядку у бюджеті міста 

було передбачено 500,0 тис. грн, фактично чотири суб’єкти господарювання 

отримали кошти на безповоротній основі на суму 188,0 тис. грн. 

Крім того, за рахунок міського бюджету суб'єктам підприємництва міста 

на безповоротній основі надається фінансова підтримка для реалізації 

інвестиційних проєктів на умовах співфінансування з Регіональним фондом 

підтримки підприємництва у Кіровоградській області. 

Інформація про можливість отримання коштів, у тому числі грантів від 

міжнародних фінансових організацій, фондів, доводиться на постійній основі 

(через мережу Інтернет) до представників МСП. 
 

Разом з тим, залишаються невирішеними проблеми, які на місцевому рівні 

перешкоджають розвитку МСП. За результатами опитування, що проведено 

експертами програми міжнародної технічної допомоги «Конкурентоспроможна 

економіка України» у місті Кропивницькому, основними факторами, що 

стримують розвиток МСП є: 

обмежений доступ до інформації про місцевий бюджет, місцеві 

регуляторні акти та публічні закупівлі; 

високі витрати на сплату податків та значні часові витрати на 

адміністрування податків та зборів; 

високий рівень "тінізації" бізнесу, що створює нерівні конкурентні умови 

праці; 

недостатня кількість консультацій з бізнесом при прийнятті нових або 

зміні чинних регуляторних актів, які можуть впливати на бізнес; 

недостатня підготовка працівників, брак кваліфікованої робочої сили; 

брак фінансових ресурсів; 

відсутні об’єкти інфраструктури для підтримки бізнесу, створеної за участі 

органів міської влади;  

низька підтримка місцевої влади місцевих інноваційних програм. 

Три перші місця в рейтингу перешкод поділили між собою такі фактори, 

як низький попит споживачів, високі податки та брак кваліфікованої робочої 

сили. 
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ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і 

середнього підприємництва у місті Кропивницькому з метою формування 

конкурентного середовища та стимулювання інвестиційної та інноваційної 

активності суб’єктів малого і середнього підприємництва, забезпечення 

зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян 

за рахунок впровадження на місцевому рівні заходів із дерегуляції бізнесу, 

підтримки шляхом концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, 

виробничого і наукового потенціалу. 

 

ІV. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Реалізація Програми розвитку малого і середнього підприємництва у                  

м. Кропивницькому на 2021-2023 роки буде здійснюватися за напрямами, які 

базуються на результатах опитування суб’єктів МСП міста, проведеного в 

рамках Програми міжнародної технічної допомоги «Конкурентоспроможна 

економіка України», що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID).  

Відповідно до результатів Індексу конкурентоспроможності міст (з 

урахуванням слабких компонентів та вимірів), робота виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького протягом наступних 3-х років буде 

спрямована на виконання наступних завдань:  

активізація роботи виконавчих органів міської ради щодо створення 

сприятливих умов для розвитку МСП (підвищення рівня прозорості та 

відкритості даних щодо місцевого бюджету, місцевих регуляторних актів та 

публічних закупівель, зокрема через регулярне розміщення актуальної 

інформації на офіційному вебсайті); 

реалізація єдиної державної регуляторної політики (впровадження заходів 

з дерегуляції на місцевому рівні з метою зменшення часових та грошових 

витрат суб’єктів МСП на виконання міських регуляторних актів, залучення 

суб’єктів МСП та громадських організацій до обговорення проєктів 

регуляторних актів);     

мобілізація фінансових ресурсів з усіх можливих джерел фінансування для 

забезпечення ефективного функціонування суб'єктів підприємницької 

діяльності;  

сприяння розвитку сучасної інфраструктури підтримки підприємництва 

(підвищення обсягів видатків на підтримку підприємництва, щоб забезпечити 

фінансування на створення інфраструктури підтримки суб’єктів МСП та 

програм фінансової підтримки, в тому числі на реалізацію інвестиційних 

інноваційних проєктів);  

здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності 

соціально незахищених верств населення; 

поглиблення міжрегіонального співробітництва суб’єктів  МСП міста; 

створення позитивного іміджу підприємництва. 
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Реалізація державної політики у сфері розвитку МСП буде проводитись за 

напрямами:  

удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької 

діяльності; 

ресурсне забезпечення, фінансово-кредитна підтримка;  

розвиток інфраструктури підтримки МСП; 

розвиток підприємницьких ініціатив та популяризації підприємницької 

діяльності (додаток 1). 

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Завдяки реалізації заходів Програми буде створено сприятливі умови для 

стійкого розвитку МСП, підвищиться його внесок у забезпечення зайнятості 

населення міста, зростання конкурентоспроможності економіки на засадах 

активізації інноваційних процесів, наповнення місцевого бюджету, вирішення 

соціально-побутових проблем, поліпшення бізнес-клімату та створення 

позитивного іміджу міста Кропивницького для збільшення притоку інвестицій. 

Для детальної оцінки ефективності Програми будуть використані 

показники якісного та кількісного характеру. Ефективність реалізації Програми 

визначатиметься шляхом аналізу офіційних статистичних даних, а також 

анкетування, соціологічних досліджень тощо. 

Кількісні показники реалізації заходів Програми - збільшення:  

кількості діючих суб’єктів МСП до 40 одиниць; 

кількості підприємців-фізичних осіб до 600 осіб; 

зайнятих працівників до 1800 осіб; 

найманих працівників до 6500 осіб;  

надходжень до міського бюджету від діяльності суб’єктів МСП: 

2021 рік – 11,5 млн. грн; 

2022 рік – 16,4 млн. грн; 

2023 рік – 21,0 млн. грн. 
 

Якісні показники ефективності розвитку підприємництва: 

розвиток конкурентного середовища; 

зростання конкурентоспроможності економіки міста; 

формування середнього прошарку населення, створення ефективного 

власника; 

покращення підприємницького середовища; 

досконала нормативно-правова база. 

Робота щодо визначення ефективності здійснених заходів Програми буде 

проводитися впродовж усього періоду її реалізації. 

 

VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися за рахунок 

фінансування з бюджету міста (загальний фонд), коштів підприємств, установ, 

організацій міста, іноземних інвесторів, міжнародної технічної допомоги, 
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грантових та кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій, а також 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Загальна сума фінансування заходів Програми з бюджету міста (загальний 

фонд) складає 2737,0 тис. грн в тому числі у 2021 році – 762,0 тис. грн,  

у 2022 році – 1077,0 тис. грн, у 2023 році –  898,0 тис. грн. 

Відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за кредитами, 

які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів для 

суб'єктів МСП м. Кропивницького, здійснюється відповідно до затвердженого 

порядку (додаток 2). 

Виконання Програми розраховано на 3 роки, що є достатнім для 

отримання позитивних результатів у сфері зміцнення міжнародного іміджу 

міста, досягнення конкретних домовленостей та налагодження взаємовигідних 

міжнародних зв’язків. 

 
VІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 
Координацію за ходом виконання заходів Програми здійснює департамент 

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради. 

Виконавці Програми щоквартально до 25 числа останнього місяця 

кварталу подають до департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій міської ради інформацію про стан її виконання. 

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

міської ради щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

готує узагальнену інформацію про стан виконання Програми та оприлюднює її 

через офіційні інтернет-ресурси. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія 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, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до функціональних 

повноважень. 

 

В.о. директора департаменту- 

начальника управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                        Тетяна ЛОМОВА 

  



Додаток  

до Програми розвитку малого і середнього  

підприємництва у м.Кропивницькому на 2021-2023 роки 

                                                                                                                                         

Основні напрямки реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому 

 на 2021-2023 роки 

 

№ 

з/п 

 

Пріоритетні 

завдання 

Заходи 

 

Термін 

виконання 

Виконавці 

 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування з бюджету міста 

(загальний фонд) за роками, 

тис. грн   

2021 2022 2023 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ І.  Нормативне регулювання підприємницької діяльності 

1 Реалізація державної 

регуляторної 

політики у сфері 

підприємницької 

діяльності та 

вдосконалення 

процесу надання 

адміністративно-

дозвільних процедур  

1) Розроблення та затвердження 

плану підготовки проєктів 

регуляторних актів та оприлюднення 

його на сайті міської ради з метою 

забезпечення прозорості прийняття 

регуляторних актів 

до 15 грудня 

щороку 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та 

інвестиційного 

розвитку, виконавчі 

органи Міської ради 

міста Кропивницького 

- - - 

2) Застосування методології 

проведення тесту малого 

підприємництва (М-тесту) при 

розробці регуляторних актів 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

3) Залучення представників 

підприємницьких структур, 

громадських організацій, 

підприємців, наукових установ до 

розробки та обговорення проєктів 

регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

4) Погодження проєктів нормативно- 2021 -2023 Виконавчі органи - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

правових актів з питань регулювання 

підприємницької діяльності в 

Державній регуляторній службі 

України 

роки Міської ради міста 

Кропивницького 

5) Проведення базових, повторних і 

періодичних відстежень 

результативності діючих 

регуляторних актів 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

6) Оприлюднення інформації про 

здійснення регуляторної діяльності 

на офіційному сайті міської ради  

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

7) Оптимізація системи надання 

адміністративних послуг, 

удосконалення механізмів дозвільної 

системи з використанням 

електронних методів зв’язку, 

розширення спектру електронних 

послуг 

2021 -2023 

роки 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міста 

Кропивницького 

- - - 

8) Проведення анкетування суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо 

визначення рівня задоволення  

якістю надання адміністративних 

послуг 

2021 -2023 

роки 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міста 

Кропивницького 

- - - 

Розділ 2. Координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва 

1 Сприяння у 

формуванні 

розгалуженої 

інфраструктури 

підтримки бізнесу, 

інформаційне 

забезпечення 

діяльності малого та 

середнього 

1) Актуалізація рубрики 

«Підприємництво» на сайті міської 

ради 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

2) Організація роботи 

консультаційних пунктів, проведення 

семінарів, "круглих столів"; надання 

відеоконсультацій в режимі онлайн 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

підприємництва  з метою роз’яснення суб’єктам 

підприємництва діючих нормативно-

правових актів та змін до них 

Кропивницького 

спільно з ГУ ДПС в 

області, сектор 

Державної 

регуляторної служби в 

області  

3) Забезпечення проведення засідань 

міської Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва, 

інших дорадчо-консультативних  

органів з питань підприємництва 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

4) Вжиття заходів для відкриття 

центру підтримки підприємництва 

разом з консалтинговими зонами 

"Дія. Бізнес" 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

200,0 - - 

5) Забезпечення співпраці з Центром 

підтримки бізнесу, який працює на 

базі Кіровоградської регіональної 

торгово-промислової палати 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

6) Створення комунальної установи 

"Міський фонд підтримки 

підприємництва" 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- 300,0 - 

Розділ 3. Ресурсне забезпечення, фінансово-кредитна підтримка 

1 Удосконалення 

системи надання  

ресурсної, 

фінансово-кредитної 

та інвестиційної  

підтримки суб’єктам 

1) Надання фінансової допомоги 

суб’єктам підприємницької 

діяльності для впровадження 

інвестиційних бізнес-проєктів за 

пріоритетними напрямками розвитку 

(за умовами співфінансування з 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького  

200,0 300,0 400,0 



4 
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підприємництва Регіональним фондом підтримки 

підприємництва у Кіровоградській 

області) 

2) Часткове відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами 

банків для суб’єктів МСП 

(відповідно до затвердженого 

Порядку)   

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

300,0 400,0 400,0 

3) Підтримка підприємницьких 

ініціатив безробітних шляхом 

надання  одноразової допомоги по 

безробіттю для організації 

підприємницької діяльності 

2021 -2023 

роки 

Кіровоградський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

В межах бюджетних призначень 

4) Створення електронної бази даних 

вільних земельних ділянок для 

започаткування бізнесу та реалізації 

інвестиційних проєктів; розміщення 

на сайті міської ради 

2021 -2023 

роки 

Управління земельних 

відносин Міської ради 

міста Кропивницького 

- - - 

5) Формування пропозицій вільних 

об’єктів майна комунальної 

власності, розміщення на сайті 

міської ради 

2021 -2023 

роки 

Управління 

комунальної власності 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

6) Інформування суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо 

можливостей кредитування в рамках 

міжнародних проєктів 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

7) Просування місцевих підприємств 

на регіональних та зовнішніх  ринках 

шляхом видання та розповсюдження 

каталогу (у друкованому вигляді або 

на електронних інформаційних 

носіях) 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 



5 
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8) Запровадження практики 

індивідуальної нефінансової 

допомоги для розвитку бізнесу 

досвідченими підприємцями 

початківцям. Проведення зустрічей 

задля обміну досвідом 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького, 

спілки підприємців 

області 

- - - 

9) Надання консультацій суб`єктам 

малого та середнього 

підприємництва з питань участі у 

процесах державних закупівель та 

роботи системи «Prozorro» 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

10) Залучення суб’єктів малого і 

середнього підприємництва до участі 

у конкурсних торгах для здійснення 

закупівель товарів, робіт, послуг за 

бюджетні кошти 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

11) Проведення аналізу роботи 

суб’єктів підприємництва міста 

(придбання статистичних матеріалів) 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

10,0 15,0 20,0 

Розділ 4. Розвиток  підприємницьких ініціатив та інформаційна підтримка 

1 Удосконалення 

підготовки фахівців 

для малого бізнесу 

1) Запровадження консультування 

внутрішньо переміщених осіб та 

учасників АТО/ОСС щодо відкриття 

власної справи, бізнес-планування та 

можливості отримання державної 

фінансової підтримки 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького, 

Кіровоградський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

 

- - - 

2) Забезпечення надання 2021 -2023 Департамент з питань - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

інформаційно-консультативної 

допомоги щодо ведення 

підприємницької діяльності 

підприємцям - початківцям та 

незайнятому населенню 

роки економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького, 

Кіровоградський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

3) Активізація співпраці суб’єктів 

підприємництва  з професійно-

технічними і вищими навчальними 

закладами міста з метою 

забезпечення відповідності системи 

освіти їх потребам 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій, 

управління освіти 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

2 Формування 

позитивної 

суспільної думки 

про підприємництво 

1) Створення відеоролика про 

розвиток підприємництва та його 

розповсюдження  

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

30,0 40,0 50,0 

2) Проведення інформаційних 

кампаній для молоді за участю 

успішних підприємців 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

3) Забезпечення популяризації 

розвитку підприємництва шляхом 

впровадження освітніх програм з 

підприємництва у школах та закладах 

вищої освіти 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій, 

управління освіти 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

4) Відзначення кращих підприємців з 

нагоди святкування Дня підприємця 

та інших міських заходам 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

15,0 15,0 20,0 
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Кропивницького 

5) Проведення конкурсу "Кращий 

роботодавець року" 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

7,0 7,0 8,0 

ВСЬОГО:   762,0 1077,0 898,0 
 

 

 

В.о. директора департаменту - 

начальника управління економіки       

департаменту з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій                                                                                                                                  Тетяна ЛОМОВА 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради міста Кропивницького 

"__"________ 2020 року № _____ 

 

ПОРЯДОК 

відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за кредитами, 

які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок  відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького, (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. Кропивницькому на 2021-2023 роки. 

1.2. Порядок визначає умови та механізм виділення та використання коштів, 

на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських 

установах на реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП м. 

Кропивницького. 

1.3. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем 

бюджетної програми за КПКВК 7317450 "Сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва" є департамент з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (далі- 

Департамент). 

1.4. Відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за кредитами, 

які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів для 

суб'єктів МСП м. Кропивницького, 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 надано відшкодування 

коштів на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в 

банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів 

МСП м. Кропивницького (далі - конкурсний відбір), здійснюється 

Координаційною радою з питань розвитку підприємництва (далі - 

Координаційна рада), склад якої затверджується рішенням Виконавчого 

комітету міської ради міста Кропивницького. 
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До складу Координаційної ради входять представники виконавчих 

органів Міської ради, громадських організацій підприємців, депутати міської 

ради. 

2.2. Право на відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП  м. Кропивницького, 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 2.1. 

Перевага надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, реалізація 

інвестиційних проєктів яких передбачає розвиток переробної промисловості, 

альтернативної енергетики, впровадження енергозберігаючих, екологічно 

чистих та перспективних технологій, а також які здійснюють свою діяльність у 

сфері виробництва. 

 Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється 

Департаментом на офіційному сайті міської ради (www.kr-rada.gov.ua) і має 

містити: строк проведення конкурсного відбору; умови проведення 

конкурсного відбору, що визначені в цьому Порядку; кінцевий строк подання 

заявок з відповідними документами; адресу, за якою приймаються документи; 

телефон для довідок. 

2.5. Департамент розпочинає приймання заявок на участь у конкурсному 

відборі з відповідними документами з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу впродовж не менше 30 календарних днів.  

2.6. Суб’єкти малого і середнього підприємництва, які бажають взяти участь  
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у конкурсному відборі на відшкодування коштів на часткову компенсацію 

відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію 

інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП  м. Кропивницького, подають до 

Департаменту: 

 заявку на участь у конкурсному відборі у двох примірниках згідно з 

додатком 2.2; 

 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 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 Департаменту 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 Департаменту. 

 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 Департаменту 

подається  заява  у довільній формі. 

2.8. Прийняття рішення щодо переможця конкурсу здійснюється 

Координаційною радою в день проведення конкурсного відбору. 

 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. Кропивницькому на 2021-2023 роки. 

2.10. Рішення Координаційної ради приймаються на засіданнях у присутності 
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 більшості її членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 

 У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є 

вирішальним.  

2.11. Департамент протягом 5 робочих днів з дня проведення конкурсного 

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

участь, про його результати. Організаційне забезпечення конкурсного відбору 

здійснюється Департаментом. 

 

3. Процедура відшкодування коштів на часткову компенсацію 

відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на 

реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП  

м. Кропивницького 

 

3.1. Відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за кредитами, 

які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів 

для суб"єктів МСП м. Кропивницького, 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 проєкту перевищує один бюджетний рік, 

питання подальшого використання коштів на часткову компенсацію відсотків 

за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію 

інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП м.Кропивницького, розглядається 

Координаційною радою в наступному бюджетному році. 

3.5. Переможець конкурсного відбору протягом 30 робочих днів повинен 

сплатити відсотки за користування кредитом у повному обсязі за поточний 

рік. 

3.6. Департамент  перераховує одноразово суму, яка визначена рішенням 

Координаційної ради, на рахунок переможця конкурсу. 

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

діючого законодавства України. 

 

 

 

 

В.о.директора департаменту- 

начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                       Тетяна ЛОМОВА 



 

Додаток 2.1. 

до Порядку відшкодування коштів на 

часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, які отримані в банківських 

установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП                   

м. Кропивницького 

 

Критерії та шкала 

оцінювання проєктів, що претендують на відшкодування коштів на 

часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських 

установах на реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП                                 

м. Кропивницького 

 

№ 
з/п 

Критерії Максимальна 
оцінка 

1 2 3 

1. Відповідність проєкту 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 

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

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 

8. Ступінь ризиків: 
мінімальні ризики – 10 балів  

максимальні ризики – 0 балів 

10 
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1 2 3 

9. Обґрунтованість і якість розрахунків в бізнес-плані 15 

10. Життєздатність проєкту 10 
 Загальна оцінка 100 

 
В.о. директора департаменту- 

начальника управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                            Тетяна ЛОМОВА

 



Додаток 2.2. 
до Порядку відшкодування коштів на 

часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, які отримані в банківських 

установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП                   

м. Кропивницького 

 
ЗАЯВКА 

на участь у конкурсному відборі на відшкодування коштів на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах 

на реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП                                 

м. Кропивницького 

 

Прошу допустити  

 

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

до участі у конкурсному відборі на відшкодування коштів на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на 

реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП  м. Кропивницького 

Відомості про суб'єкта підприємництва:  

Керівник (назва посади, П.І.Б.) 

 

 

Юридична адреса 

 

 

Фактична адреса 

 

 

Місцезнаходження виробничих потужностей 

 

 

Телефон  факс   

E-mail     

Вид діяльності (основний) 

 

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)   

Банківські реквізити     
 

З вимогами Порядку відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків  
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за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького, затвердженого рішенням Міської 

ради міста Кропивницького від "___"  ___________ № ______, ознайомлений (на)

та зобов'язуюсь їх виконувати. 

 

 

Керівник _________________ 

 

Реєстраційний № ______________________________________________________

 



Доопрацьований 21.10.2020 року 

 

   
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від " ___ " ________ 2020 року                          № ___ 

 

  

Про погодження проєкту рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

"Про затвердження Програми  

розвитку малого і середнього  

підприємництва у м. Кропивницькому  

на 2021-2023 роки" 

 

 

       Керуючись статтями 140, 144  Конституції України, статтею 10 Закону 

України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні", статтею 52 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

                             1.Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького "Про 

затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у                      

м. Кропивницькому на 2021 – 2023 роки", що додається. 

 

                              2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького забезпечити внесення цього проєкту 

рішення на розгляд міської ради. 

 

                            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду.   

 

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 
Антоніна Малиновська 35 61 51 

 



                                                                                                                

ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

" __" __________ 2020 року № ____ 

 

Проєкт 

 

  МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

                                    СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  "___" _________ 2020 року                                                      №________ 

 

Про затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва 

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 10 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 забезпечення реалізації державної 

політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва на території 

м. Кропивницького Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва 

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки, що додається. 

 

2. Включити Програму розвитку малого і середнього підприємництва 

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки до Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основних 

напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки. 

 

 3. Контроль за виконанням цього 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, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради А.Паливоду.  

 

 

 

Міський голова                                                           Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

Антоніна Малиновська 35 61 51 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради міста Кропивницького 

"__"__________2020 року № ____ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому  

на 2021-2023 роки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРОПИВНИЦЬКИЙ - 2020 
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Мале та середнє підприємництво відіграє важливу роль у соціально-

економічному розвитку міста Кропивницького. Саме цей сектор економіки як 

об’єкт державної політики є одним із пріоритетних напрямків соціально-

економічного розвитку громад. 

З метою реалізації державної політики розвитку підприємництва на 

місцевому рівні, створення сприятливого середовища для формування та 

функціонування суб’єктів малого і середнього бізнесу розроблена Програма 

розвитку малого і середнього підприємництва  у м. Кропивницькому на  

2021 – 2023 роки (далі – Програма).  

Програма розроблена: 

на виконання законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

"Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва", 

"Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської 

діяльності", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"; 

з урахуванням заходів Державної стратегії регіонального розвитку на  

2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  

05 серпня 2020 року № 695,  Стратегії розвитку Кіровоградської області на 

2021-2027 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської обласної ради від  

12 березня 2020 року № 743, інших нормативно-правових актів України. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
1 Програма затверджена: Рішення Міської ради міста Кропивницького  

від __ ________2020 року №____ 

2 Головний замовник програми Міська рада міста Кропивницького 

3 Розробник та відповідальний 

виконавець програми 

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі 

та інвестицій Міської ради міста Кропивницького 

4 Учасники програми Виконавчі органи Міської ради міста Кропивницького, 

суб'єкти підприємницької діяльності міста різних форм 

власності, вищі навчальні заклади, неурядові 

організації 

5 Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації  програми, у тому 

числі: 

2737,0 тис. грн 

Бюджет міста (загальний 

фонд) 

 

2021 рік: 762,0 тис. грн;  

2022 рік: 1077,0 тис. грн;  

2023 рік: 898,0 тис. грн 

7 Інші джерела фінансування 

програми 

Кошти підприємств, установ, організацій міста, 

інвесторів, міжнародна технічна допомога, грантові та 

кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій, 

інші джерела, не заборонені чинним законодавством 

України 
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ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Підприємницька діяльність є важливим джерелом благополуччя і гарантом 

розвитку міста, тому створення сприятливого бізнес-клімату для збереження і 

розширення існуючого та створення нового сталого бізнесу є пріоритетним 

завданням. Місто має проводити політику, спрямовану на стимулювання 

економічного партнерства та розвиток  бізнесу. 

За даними головного управління статистики у Кіровоградській області,  

станом на 01.01.2019 в місті зареєстровано 13127 підприємств, у тому числі: 

2741 середніх та малих підприємств; 

10386 мікропідприємств. 

Крім того, за інформацією головного управління Державної податкової 

служби в Кіровоградській області, станом на 01.01.2020 в Кропивницькому 

працює 13795 фізичних осіб-підприємців та 8159 юридичних осіб. 

У сфері малого та середнього підприємництва (далі - МСП), з урахуванням 

ФОП,  зайнято 48,7 тис. осіб, у т.ч. найманих працівників 47,6 тис. осіб. 

Суб'єктами МСП (з урахуванням ФОП) у 2019 році реалізовано продукції, 

робіт і послуг на суму 47509,8 млн грн. Частка реалізованої продукції в 

обласному показнику складає 43,5%. 

Найбільші обсяги реалізації продукції, робіт і послуг забезпечуються 

суб'єктами, які здійснюють діяльність у галузях торгівлі, промисловості, 

транспорту, операцій з нерухомим майном тощо. 

Покращився фінансовий результат до оподаткування як малих, так і 

середніх підприємств. За підсумками 2019 року, 76,5% підприємств МСП 

одержали прибуток у сумі 1849,9 млн грн, проти 1014,2 млн грн збитків.  

У 2018 році 75,5% підприємств МСБ одержали прибуток у сумі                   

1127,0  млн грн, проти 1090,6 млн грн збитків. 
 

Невід’ємною складовою частиною розвитку підприємництва є створення 

сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності. З цією метою 

постійно проводиться робота з удосконалення регуляторного середовища. 

На офіційному сайті міської ради в розділі "Публічна інформація" діє 

рубрика "Регуляторна політика", в якій відповідно до діючого законодавства 

розміщуються проєкти регуляторних актів з аналізами регуляторного впливу, 

плани діяльності з  підготовки проєктів регуляторних актів.  

У 2020 році відстежена результативність 5 регуляторних актів, з яких  

2 - базові, 2 - повторні та 1 - періодичні. Прийнято один регуляторний акт: 

рішення виконавчого комітету від 25.08.2020 № 380 "Про затвердження 

Порядку встановлення та перегляду тарифів на ритуальні послуги, які визначені 

необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг". 

Станом на 01 жовтня  2020 року значаться 26 діючих регуляторних актів, з 

них 18 – рішень міської ради та 8 – виконавчого комітету. 
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Інфраструктура підтримки підприємництва в місті представлена: 

центром інформаційної підтримки бізнесу, який працює на базі 

Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати за підтримки 

Європейського Союзу та Європейського Банку Реконструкції та Розвитку в 

Україні у рамках Грантової ініціативи EU4Business; 

проєктним офісом, який діє на базі Кіровоградської регіональної торгово-

промислової палати; 

національним контактним пунктом рамкової програми ЄС з досліджень та 

інновацій "Горизонт 2020" за напрямком "Малі та середні підприємства", який 

працює на базі Центральноукраїнського національного технічного 

університету;  

громадськими об'єднаннями суб'єктів підприємництва; 

Координаційною радою з питань розвитку підприємництва як дорадчо-

консультаційним органом при міській раді. 
 

З 2011 року у місті працює Центр надання адміністративних послуг  (далі - 

ЦНАП). Через ЦНАП надаються послуги як міського, так і обласного рівня.  

На початку 2020 року в рамках Програми міжнародної технічної допомоги 

«Конкурентоспроможна економіка України», що фінансується Агентством 

США з міжнародного розвитку (USAID), визначано Індекс 

конкурентоспроможності міст, який допомагає оцінити якість бізнес-клімату у 

територіальних громадах України. 

За результатами опитування близько 5 тис. суб’єктів підприємницької 

діяльності у 23 обласних центрах та місті Києві,  Кропивницький зайняв                      

14 позицію і став лідером рейтингу у компоненті "Започаткування бізнесу" 

(найкоротший термін реєстрації документів).  

У вересні 2020 року відкрився оновлений Центр надання адміністративних 

послуг в окремій будівлі, який працює у форматі «Прозорого офісу». Відкриття 

офісу забезпечило створення більш зручних і сприятливих умов отримання 

адміністративних послуг суб’єктам МСП. 

Кількість послуг, що надається у ЦНАПі,  збільшилась зі 173 до 364. 

Додатково до роботи долучилися представники Міністерства юстиції України, 

Міністерства внутрішніх справ України, пенсійного фонду України, структур 

соціального захисту населення.  

Міськрайонний центр зайнятості забезпечує адаптацію незайнятого 

населення до умов ринкової економіки та сприяє політиці самозайнятості 

населення через виплату одноразової допомоги з безробіття для започаткування 

підприємницької діяльності, виплату дотацій підприємствам, що забезпечують 

працевлаштування безробітних, проведення профорієнтаційних семінарів, 

організацію курсів «Підприємець-початківець», проведення ярмарків вакансій. 
 

У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, центром зайнятості було 

забезпечено  надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування 

допомоги по частковому безробіттю.  
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З метою спрощення доступу мікро- та малого підприємництва до 

банківського кредитування у 2020 році запроваджена Державна кредитна 

програма «Доступні кредити 5-7-9%». Станом на 25.09.2020 у 

 м. Кропивницькому державною програмою вже скористалися 20 суб'єктів 

господарювання. 
Також, з метою надання фінансової підтримки суб’єктів МСП Міською 

радою міста Кропивницького у 2017 році прийнятий Порядок використання 

коштів 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 проєктів (далі – Порядок). З початку дії Порядку у бюджеті міста 

було передбачено 500,0 тис. грн, фактично чотири суб’єкти господарювання 

отримали кошти на безповоротній основі на суму 188,0 тис. грн. 

Крім того, за рахунок міського бюджету суб'єктам підприємництва міста 

на безповоротній основі надається фінансова підтримка для реалізації 

інвестиційних проєктів на умовах співфінансування з Регіональним фондом 

підтримки підприємництва у Кіровоградській області. 

Інформація про можливість отримання коштів, у тому числі грантів від 

міжнародних фінансових організацій, фондів, доводиться на постійній основі 

(через мережу Інтернет) до представників МСП. 
 

Разом з тим, залишаються невирішеними проблеми, які на місцевому рівні 

перешкоджають розвитку МСП. За результатами опитування, що проведено 

експертами програми міжнародної технічної допомоги «Конкурентоспроможна 

економіка України» у місті Кропивницькому, основними факторами, що 

стримують розвиток МСП є: 

обмежений доступ до інформації про місцевий бюджет, місцеві 

регуляторні акти та публічні закупівлі; 

високі витрати на сплату податків та значні часові витрати на 

адміністрування податків та зборів; 

високий рівень "тінізації" бізнесу, що створює нерівні конкурентні умови 

праці; 

недостатня кількість консультацій з бізнесом при прийнятті нових або 

зміні чинних регуляторних актів, які можуть впливати на бізнес; 

недостатня підготовка працівників, брак кваліфікованої робочої сили; 

брак фінансових ресурсів; 

відсутні об’єкти інфраструктури для підтримки бізнесу, створеної за участі 

органів міської влади;  

низька підтримка місцевої влади місцевих інноваційних програм. 

Три перші місця в рейтингу перешкод поділили між собою такі фактори, 

як низький попит споживачів, високі податки та брак кваліфікованої робочої 

сили. 
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ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і 

середнього підприємництва у місті Кропивницькому з метою формування 

конкурентного середовища та стимулювання інвестиційної та інноваційної 

активності суб’єктів малого і середнього підприємництва, забезпечення 

зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян 

за рахунок впровадження на місцевому рівні заходів із дерегуляції бізнесу, 

підтримки шляхом концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, 

виробничого і наукового потенціалу. 

 

ІV. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

Реалізація Програми розвитку малого і середнього підприємництва у                  

м. Кропивницькому на 2021-2023 роки буде здійснюватися за напрямами, які 

базуються на результатах опитування суб’єктів МСП міста, проведеного в 

рамках Програми міжнародної технічної допомоги «Конкурентоспроможна 

економіка України», що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID).  

Відповідно до результатів Індексу конкурентоспроможності міст (з 

урахуванням слабких компонентів та вимірів), робота виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького протягом наступних 3-х років буде 

спрямована на виконання наступних завдань:  

активізація роботи виконавчих органів міської ради щодо створення 

сприятливих умов для розвитку МСП (підвищення рівня прозорості та 

відкритості даних щодо місцевого бюджету, місцевих регуляторних актів та 

публічних закупівель, зокрема через регулярне розміщення актуальної 

інформації на офіційному вебсайті); 

реалізація єдиної державної регуляторної політики (впровадження заходів 

з дерегуляції на місцевому рівні з метою зменшення часових та грошових 

витрат суб’єктів МСП на виконання міських регуляторних актів, залучення 

суб’єктів МСП та громадських організацій до обговорення проєктів 

регуляторних актів);     

мобілізація фінансових ресурсів з усіх можливих джерел фінансування для 

забезпечення ефективного функціонування суб'єктів підприємницької 

діяльності;  

сприяння розвитку сучасної інфраструктури підтримки підприємництва 

(підвищення обсягів видатків на підтримку підприємництва, щоб забезпечити 

фінансування на створення інфраструктури підтримки суб’єктів МСП та 

програм фінансової підтримки, в тому числі на реалізацію інвестиційних 

інноваційних проєктів);  

здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності 

соціально незахищених верств населення; 

поглиблення міжрегіонального співробітництва суб’єктів  МСП міста; 

створення позитивного іміджу підприємництва. 
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Реалізація державної політики у сфері розвитку МСП буде проводитись за 

напрямами:  

удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької 

діяльності; 

ресурсне забезпечення, фінансово-кредитна підтримка;  

розвиток інфраструктури підтримки МСП; 

розвиток підприємницьких ініціатив та популяризації підприємницької 

діяльності. 

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Завдяки реалізації заходів Програми буде створено сприятливі умови для 

стійкого розвитку МСП, підвищиться його внесок у забезпечення зайнятості 

населення міста, зростання конкурентоспроможності економіки на засадах 

активізації інноваційних процесів, наповнення місцевого бюджету, вирішення 

соціально-побутових проблем, поліпшення бізнес-клімату та створення 

позитивного іміджу міста Кропивницького для збільшення притоку інвестицій. 

Для детальної оцінки ефективності Програми будуть використані 

показники якісного та кількісного характеру. Ефективність реалізації Програми 

визначатиметься шляхом аналізу офіційних статистичних даних, а також 

анкетування, соціологічних досліджень тощо. 

Кількісні показники реалізації заходів Програми - збільшення:  

кількості діючих суб’єктів МСП до 40 одиниць; 

кількості підприємців-фізичних осіб до 600 осіб; 

зайнятих працівників до 1800 осіб; 

найманих працівників до 6500 осіб;  

надходжень до міського бюджету від діяльності суб’єктів МСП: 

2021 рік – 11,5 млн. грн; 

2022 рік – 16,4 млн. грн; 

2023 рік – 21,0 млн. грн. 
 

Якісні показники ефективності розвитку підприємництва: 

розвиток конкурентного середовища; 

зростання конкурентоспроможності економіки міста; 

формування середнього прошарку населення, створення ефективного 

власника; 

покращення підприємницького середовища; 

досконала нормативно-правова база. 

Робота щодо визначення ефективності здійснених заходів Програми буде 

проводитися впродовж усього періоду її реалізації. 

 

VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися за рахунок 

фінансування з бюджету міста (загальний фонд), коштів підприємств, установ, 
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організацій міста, іноземних інвесторів, міжнародної технічної допомоги, 

грантових та кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій, а також 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Загальна сума фінансування заходів Програми з бюджету міста (загальний 

фонд) складає 2737,0 тис. грн в тому числі у 2021 році – 762,0 тис. грн,  

у 2022 році – 1077,0 тис. грн, у 2023 році –  898,0 тис. грн. 

Відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за кредитами, 

які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів для 

суб'єктів МСП м. Кропивницького, здійснюється відповідно до затвердженого 

порядку (додаток до Основних напрямків реалізації Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у м.Кропивницькому на 2021-2023 роки). 
Виконання Програми розраховано на 3 роки, що є достатнім для 

отримання позитивних результатів у сфері зміцнення міжнародного іміджу 

міста, досягнення конкретних домовленостей та налагодження взаємовигідних 

міжнародних зв’язків. 

 
VІІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ  

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 
Координацію за ходом виконання заходів Програми здійснює департамент 

з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради. 

Виконавці Програми щоквартально до 25 числа останнього місяця 

кварталу подають до департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій міської ради інформацію про стан її виконання. 

Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

міської ради щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

готує узагальнену інформацію про стан виконання Програми та оприлюднює її 

через офіційні інтернет-ресурси. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія 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, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до функціональних 

повноважень. 

 

В.о. директора департаменту- 

начальника управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                        Тетяна ЛОМОВА 

  



Додаток  

до Програми розвитку малого і середнього  

підприємництва у м.Кропивницькому на 2021-2023 роки 

                                                                                                                                         

Основні напрямки реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому 

 на 2021-2023 роки 

 

№ 

з/п 

 

Пріоритетні 

завдання 

Заходи 

 

Термін 

виконання 

Виконавці 

 

 

Орієнтовні обсяги 

фінансування з бюджету міста 

(загальний фонд) за роками, 

тис. грн   

2021 2022 2023 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розділ І.  Нормативне регулювання підприємницької діяльності 

1 Реалізація державної 

регуляторної 

політики у сфері 

підприємницької 

діяльності та 

вдосконалення 

процесу надання 

адміністративно-

дозвільних процедур  

1) Розроблення та затвердження 

плану підготовки проєктів 

регуляторних актів та оприлюднення 

його на сайті міської ради з метою 

забезпечення прозорості прийняття 

регуляторних актів 

до 15 грудня 

щороку 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та 

інвестиційного 

розвитку, виконавчі 

органи Міської ради 

міста Кропивницького 

- - - 

2) Застосування методології 

проведення тесту малого 

підприємництва (М-тесту) при 

розробці регуляторних актів 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

3) Залучення представників 

підприємницьких структур, 

громадських організацій, 

підприємців, наукових установ до 

розробки та обговорення проєктів 

регуляторних актів у сфері 

господарської діяльності 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

4) Погодження проєктів нормативно- 2021 -2023 Виконавчі органи - - - 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

правових актів з питань регулювання 

підприємницької діяльності в 

Державній регуляторній службі 

України 

роки Міської ради міста 

Кропивницького 

5) Проведення базових, повторних і 

періодичних відстежень 

результативності діючих 

регуляторних актів 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

6) Оприлюднення інформації про 

здійснення регуляторної діяльності 

на офіційному сайті міської ради  

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

7) Оптимізація системи надання 

адміністративних послуг, 

удосконалення механізмів дозвільної 

системи з використанням 

електронних методів зв’язку, 

розширення спектру електронних 

послуг 

2021 -2023 

роки 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міста 

Кропивницького 

- - - 

8) Проведення анкетування суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо 

визначення рівня задоволення  

якістю надання адміністративних 

послуг 

2021 -2023 

роки 

Центр надання 

адміністративних 

послуг міста 

Кропивницького 

- - - 

Розділ 2. Координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва 

1 Сприяння у 

формуванні 

розгалуженої 

інфраструктури 

підтримки бізнесу, 

інформаційне 

забезпечення 

діяльності малого та 

середнього 

1) Актуалізація рубрики 

"Підприємництво" на сайті міської 

ради 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

2) Організація роботи 

консультаційних пунктів, проведення 

семінарів, "круглих столів"; надання 

відеоконсультацій в режимі онлайн 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

- - - 



3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

підприємництва  з метою роз’яснення суб’єктам 

підприємництва діючих нормативно-

правових актів та змін до них 

Кропивницького 

спільно з ГУ ДПС в 

області, сектор 

Державної 

регуляторної служби в 

області  

3) Забезпечення проведення засідань 

міської Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва, 

інших дорадчо-консультативних  

органів з питань підприємництва 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

4) Вжиття заходів для відкриття 

центру підтримки підприємництва 

разом з консалтинговими зонами 

"Дія. Бізнес" 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

200,0 - - 

5) Забезпечення співпраці з Центром 

підтримки бізнесу, який працює на 

базі Кіровоградської регіональної 

торгово-промислової палати 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

6) Створення комунальної установи 

"Міський фонд підтримки 

підприємництва" 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- 300,0 - 

Розділ 3. Ресурсне забезпечення, фінансово-кредитна підтримка 

1 Удосконалення 

системи надання  

ресурсної, 

фінансово-кредитної 

та інвестиційної  

підтримки суб’єктам 

1) Надання фінансової допомоги 

суб’єктам підприємницької 

діяльності для впровадження 

інвестиційних бізнес-проєктів за 

пріоритетними напрямками розвитку 

(за умовами співфінансування з 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького  

200,0 300,0 400,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

підприємництва Регіональним фондом підтримки 

підприємництва у Кіровоградській 

області) 

2) Часткове відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами 

банків для суб’єктів МСП 

(відповідно до затвердженого 

Порядку)   

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

300,0 400,0 400,0 

3) Підтримка підприємницьких 

ініціатив безробітних шляхом 

надання  одноразової допомоги по 

безробіттю для організації 

підприємницької діяльності 

2021 -2023 

роки 

Кіровоградський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

В межах бюджетних призначень 

4) Створення електронної бази даних 

вільних земельних ділянок для 

започаткування бізнесу та реалізації 

інвестиційних проєктів; розміщення 

на сайті міської ради 

2021 -2023 

роки 

Управління земельних 

відносин Міської ради 

міста Кропивницького 

- - - 

5) Формування пропозицій вільних 

об’єктів майна комунальної 

власності, розміщення на сайті 

міської ради 

2021 -2023 

роки 

Управління 

комунальної власності 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

6) Інформування суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо 

можливостей кредитування в рамках 

міжнародних проєктів 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

7) Просування місцевих підприємств 

на регіональних та зовнішніх  ринках 

шляхом видання та розповсюдження 

каталогу (у друкованому вигляді або 

на електронних інформаційних 

носіях) 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8) Запровадження практики 

індивідуальної нефінансової 

допомоги для розвитку бізнесу 

досвідченими підприємцями 

початківцям. Проведення зустрічей 

задля обміну досвідом 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького, 

спілки підприємців 

області 

- - - 

9) Надання консультацій суб`єктам 

малого та середнього 

підприємництва з питань участі у 

процесах державних закупівель та 

роботи системи "Prozorro" 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

10) Залучення суб’єктів малого і 

середнього підприємництва до участі 

у конкурсних торгах для здійснення 

закупівель товарів, робіт, послуг за 

бюджетні кошти 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

11) Проведення аналізу роботи 

суб’єктів підприємництва міста 

(придбання статистичних матеріалів) 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

10,0 15,0 20,0 

Розділ 4. Розвиток  підприємницьких ініціатив та інформаційна підтримка 

1 Удосконалення 

підготовки фахівців 

для малого бізнесу 

1) Запровадження консультування 

внутрішньо переміщених осіб та 

учасників АТО/ОСС щодо відкриття 

власної справи, бізнес-планування та 

можливості отримання державної 

фінансової підтримки 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького, 

Кіровоградський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

 

- - - 

2) Забезпечення надання 2021 -2023 Департамент з питань - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

інформаційно-консультативної 

допомоги щодо ведення 

підприємницької діяльності 

підприємцям - початківцям та 

незайнятому населенню 

роки економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького, 

Кіровоградський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

3) Активізація співпраці суб’єктів 

підприємництва  з професійно-

технічними і вищими навчальними 

закладами міста з метою 

забезпечення відповідності системи 

освіти їх потребам 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій, 

управління освіти 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

2 Формування 

позитивної 

суспільної думки 

про підприємництво 

1) Створення відеоролика про 

розвиток підприємництва та його 

розповсюдження  

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

30,0 40,0 50,0 

2) Проведення інформаційних 

кампаній для молоді за участю 

успішних підприємців 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

3) Забезпечення популяризації 

розвитку підприємництва шляхом 

впровадження освітніх програм з 

підприємництва у школах та закладах 

вищої освіти 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій, 

управління освіти 

Міської ради міста 

Кропивницького 

- - - 

4) Відзначення кращих підприємців з 

нагоди святкування Дня підприємця 

та інших міських заходам 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

15,0 15,0 20,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Кропивницького 

5) Проведення конкурсу "Кращий 

роботодавець року" 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького 

7,0 7,0 8,0 

ВСЬОГО:   762,0 1077,0 898,0 
 

 

 

В.о. директора департаменту - 

начальника управління економіки       

департаменту з питань економічного розвитку,  

торгівлі та інвестицій                                                                                                                                  Тетяна ЛОМОВА 



Додаток  

до Основних напрямків реалізації Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва 

у м.Кропивницькому на 2021-2023 роки 

 

 

 

ПОРЯДОК 

відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за кредитами, 

які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького, (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. Кропивницькому на 2021-2023 роки. 

1.2. Порядок визначає умови та механізм виділення та використання 

коштів, на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в 

банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП                    

м. Кропивницького. 

1.3. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем 

бюджетної програми за КПКВК 7317450 "Сприяння розвитку малого та 

середнього підприємництва" є департамент з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького (далі - Департамент). 

1.4. Відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького, 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 надано відшкодування 

коштів на часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в 

банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП                    

м. Кропивницького (далі - конкурсний відбір), здійснюється Координаційною 

радою з питань розвитку підприємництва (далі - Координаційна рада), склад 

якої затверджується рішенням Виконавчого комітету міської ради міста 

Кропивницького. 

До складу Координаційної ради входять представники виконавчих 
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органів Міської ради, громадських організацій підприємців, депутати міської 

ради. 

2.2. Право на відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького, 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. 

Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється 

Департаментом на офіційному сайті міської ради (www.kr-rada.gov.ua) і має 

містити: строк проведення конкурсного відбору; умови проведення конкурсного 

відбору, що визначені в цьому Порядку; кінцевий строк подання заявок з 

відповідними документами; адресу, за якою приймаються документи; телефон 

для довідок. 

2.5. Департамент розпочинає приймання заявок на участь у конкурсному 

відборі з відповідними документами з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу впродовж не менше 30 календарних днів.  

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

участь у конкурсному відборі на відшкодування коштів на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на 

реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького, 

подають до Департаменту: 

заявку на участь у конкурсному відборі у двох примірниках згідно з 

додатком 2; 
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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 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 Департаменту 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 Департаменту. 

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 Департаменту подається  заява  у 

довільній формі. 

2.8. Прийняття рішення щодо переможця конкурсу здійснюється 

Координаційною радою в день проведення конкурсного відбору. 

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. Кропивницькому на 2021-2023 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.  Департамент протягом 5 робочих днів з дня проведення конкурсного 

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

участь, про його результати. Організаційне забезпечення конкурсного відбору 

здійснюється Департаментом. 
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3. Процедура відшкодування коштів на часткову компенсацію 

відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на 

реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП  

м. Кропивницького 

 

3.1. Відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького, 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 проєкту перевищує один бюджетний рік, 

питання подальшого використання коштів на часткову компенсацію відсотків 

за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію 

інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП м.Кропивницького, розглядається 

Координаційною радою в наступному бюджетному році. 

3.5. Переможець конкурсного відбору протягом 30 робочих днів повинен 

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

3.6. Департамент  перераховує одноразово суму, яка визначена рішенням 

Координаційної ради, на рахунок переможця конкурсу. 

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

до діючого законодавства України. 

 

 

 

В.о. директора департаменту- 

начальника управління економіки 

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                           Тетяна ЛОМОВА 



Додаток 1 

до Порядку відшкодування коштів 

на часткову компенсацію відсотків 

за кредитами, які отримані в 

банківських установах на реалізацію 

інвестиційних проєктів для суб'єктів 

МСП м. Кропивницького 

 

Критерії та шкала 

оцінювання проєктів, що претендують на відшкодування коштів на 

часткову компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в 

банківських установах на реалізацію інвестиційних проєктів для 

суб'єктів МСП м. Кропивницького 

 

№ 

з/п 

Критерії Максимальна 

оцінка 

1 2 3 

1. Відповідність проєкту 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 проєкту –  

5 балів, більше 25 % від вартості проєкту – 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 

8. Ступінь ризиків: 

мінімальні ризики – 10 балів  

максимальні ризики – 0 балів 

10 

9. Обґрунтованість і якість розрахунків в бізнес-плані 15 

10. Життєздатність проєкту 10 

 Загальна оцінка 100 

 

 

 

В.о. директора департаменту- 

начальника управління економіки  

департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій                                            Тетяна ЛОМОВА 



Додаток 2 

до Порядку відшкодування коштів на 

часткову компенсацію відсотків за 

кредитами, які отримані в банківських 

установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП                   

м. Кропивницького 

 
ЗАЯВКА 

на участь у конкурсному відборі на відшкодування коштів на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах 

на реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП                                 

м. Кропивницького 

 

Прошу допустити  

 

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

до участі у конкурсному відборі на відшкодування коштів на часткову 

компенсацію відсотків за кредитами, які отримані в банківських установах на 

реалізацію інвестиційних проєктів для суб'єктів МСП  м. Кропивницького 

Відомості про суб'єкта підприємництва:  

Керівник (назва посади, П.І.Б.) 

 

 

Юридична адреса 

 

 

Фактична адреса 

 

 

Місцезнаходження виробничих потужностей 

 

 

Телефон  факс   

E-mail     

Вид діяльності (основний) 

 

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)   

Банківські реквізити     
 

З вимогами Порядку відшкодування коштів на часткову компенсацію відсотків  
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за кредитами, які отримані в банківських установах на реалізацію інвестиційних 

проєктів для суб'єктів МСП м. Кропивницького, затвердженого рішенням Міської 

ради міста Кропивницького від "___"  ___________ № ______, ознайомлений (на)

та зобов'язуюсь їх виконувати. 

 

 

Керівник _________________ 

 

Реєстраційний № ______________________________________________________

 


