
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ   
 

від 21 січня 2022 року         № 5 
 

  

 

 
 

Про організацію роботи  

із залучення інвестицій 

у розвиток громади 

 

 

 

Відповідно до статей 28, 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", з метою залучення коштів з Державного бюджету України та обласного 

бюджету, інших джерел фінансування на реалізацію проєктів і заходів, 

спрямованих на створення належних умов для життєдіяльності та покращення 

інвестиційної привабливості громади: 

 

1. Керівникам виконавчих органів міської ради: 

1) вжити заходів щодо залучення коштів з Державного бюджету України та 

обласного бюджету за відповідними бюджетними програмами на реалізацію 

проєктів та/або заходів у відповідних галузях і сферах діяльності за переліком, 

згідно з додатком 1. 

Для цього забезпечити підготовку проєктів та/або заходів із детальним 

обґрунтуванням актуальності їх реалізації та у визначені терміни подати їх до 

обласної державної адміністрації та відповідних головних розпорядників коштів 

державного і обласного бюджетів; 

2) забезпечити супровід розгляду проєктів та/або заходів у відповідних 

комісіях, робочих групах при облдержадміністрації, в Міністерстві розвитку 

громад та територій України, інших галузевих міністерствах і відомствах 

України, вжиття необхідних заходів (у разі потреби); 

3) вживати всіх необхідних заходів для реалізації проєктів та/або заходів за 

рахунок коштів державного і обласного бюджетів, ефективного використання 

фінансових ресурсів; 

4) запровадити щомісячний моніторинг стану реалізації проєктів та/або 

заходів за рахунок коштів державного і обласного бюджетів, використання 

коштів на ці цілі; 

5) надавати департаменту з питань економічного розвитку міської ради до 

кожного 10 числа наступного за звітним кварталом місяця інформацію про стан 
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реалізації проєктів та/або заходів за кошти державного і обласного бюджетів за 

формою згідно з додатком 2 та підтверджувальними матеріалами (фото "до" і 

"після", відео, публікації в ЗМІ тощо); 

6) забезпечити підготовку та подання департаменту з питань економічного 

розвитку міської ради до 01 березня 2022 року та в подальшому щокварталу до  

01 числа наступного за звітним періодом місяця: 

пропозицій для залучення міжнародної технічної допомоги у вигляді 

грантів та/або експертної підтримки, коштів міжнародних фінансових 

організацій на реалізацію актуальних проєктів та/або заходів за формою згідно з 

додатком 3; 

інформацій про стан реалізації проєктів та/або заходів за рахунок 

міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових організацій за 

формою згідно з додатком 4 та підтверджувальними матеріалами (фото "до" і 

"після", відео, публікації в ЗМІ тощо). 

 

2. Департаменту з питань економічного розвитку міської ради: 

1) забезпечити координацію роботи виконавчих органів міської ради в 

частині залучення коштів Державного бюджету України та обласного бюджету, 

міжнародної технічної допомоги та коштів міжнародних фінансових організацій 

на реалізацію актуальних проєктів та/або заходів; 

2) запровадити моніторинг стану залучення коштів Державного бюджету 

України та обласного бюджету, міжнародної технічної допомоги та коштів 

міжнародних фінансових організацій на реалізацію актуальних проєктів та/або 

заходів, вжиття необхідних дій за його результатами (у разі потреби); 

3) спільно з управлінням інформаційних технологій міської ради розробити 

та розмістити на вебсайті міської ради інтерактивну карту впроваджених 

інвестиційних проєктів та/або заходів (робоча назва), на якій висвітлювати 

інформацію про місце та стан їх реалізації на території громади за рахунок різних 

джерел формування капітальних інвестицій із підтверджувальними матеріалами 

(фото "до" і "після", відео, публікації в ЗМІ тощо). 

 

3. Головному управлінню житлово-комунального господарства міської ради 

забезпечити вжиття заходів щодо залучення у 2022 році коштів Державного 

бюджету України на термомодернізацію об'єктів житлово-комунального 

господарства. 

 

4. Фінансовому управлінню міської ради надавати департаменту з питань 

економічного розвитку міської ради щокварталу до 10 числа, наступного за 

звітним періодом, інформацію про стан фінансування інвестиційних проєктів за 

рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та у порядку 

співфінансування із міського бюджету проєктів, реалізація яких здійснюється за 

кошти державного та обласного бюджетів, визначених додатком 5 рішення 

міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади на 2022 рік". 
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5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 

26 квітня 2017 року № 28 "Про залучення коштів на реалізацію муніципальних 

інвестиційних проектів". 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана, 

О.Вергуна, С.Колодяжного, О.Мосіна, керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дар'я Адаменко 35 61 51



Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

21 січня 2022 року № 5 

 

Форма 1 

ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо залучення коштів з Державного бюджету України та обласного бюджету за бюджетними 

програмами на реалізацію проєктів та/або заходів у відповідних галузях і сферах діяльності 

 
№   

з/п 

Назва бюджетної програми, передбаченої      

Законом України 

"Про Державний бюджет України 

на 2022 рік" 

Відповідальні 

виконавці 

Назва проєктів, 

які подано або пропонуються до     

реалізації 

Потреба в 

коштах, 

тис. грн 

Вжиті заходи (направлено листи, подано   

проєктні пропозиції тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1. Державний фонд регіонального розвитку  1.   

2.   

3…   

 Усього по субвенції х х  х 

2. Субвенція на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій 

 1.   

2.   

3…   

 Усього по субвенції х х  х 

3. Субвенція на реалізацію проєктів ремонтно- 

реставраційних та консерваційних робіт 

пам'яток культурної спадщини, що 

перебувають у комунальній власності 

 1.   

 

2. 
  

3…   

 Усього по субвенції х х  х 

4. Субвенція на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених 

пунктах 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 
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1 2 3 4 5 6 

5. Субвенція на розвиток спортивної 

інфраструктури, у тому числі 

реконструкцію, будівельно-ремонтні роботи 

об`єктів закладів фізичної культури і спорту, 

що забезпечують розвиток резервного 

спорту, льодових палаців/арен та стадіонів 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

6. Субвенція на реалізацію інфраструктурних 

проєктів та розвиток об'єктів соціально- 

культурної сфери 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

7. Реалізація загальнодержавної цільової 

соціальної програми "Питна вода України" 

на 2022-2026 роки 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

8. Субвенція на створення центрів креативної 

економіки 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

9. Субвенція на створення центрів культурних 

послуг 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

10. Субвенція на виконання окремих заходів з 

реалізації соціального проєкту "Активні 

парки – локації здорової України" 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

11. Субвенція на забезпечення окремих видатків 

районних рад, спрямованих на виконання їх 

повноважень 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 
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1 2 3 4 5 6 

12. Субвенція на стимулювання розвитку 

індустріальних парків 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

13. Функціонування Фонду енергоефективності  1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

14. Створення Центрів професійної 

досконалості 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

15. Розкриття туристичного потенціалу України  1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

16. Субвенція на забезпечення пожежної 

безпеки в закладах загальної середньої 

освіти 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

17. Субвенція на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

18. Субвенція на реалізацію програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

19. Субвенція на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

20. Субвенція на створення навчально- 

практичних центрів сучасної професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 
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1 2 3 4 5 6 

21. Субвенція на придбання обладнання, 

модернізацію (проведення реконструкції та 

капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) 

закладів загальної середньої освіти 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

22. Субвенція на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони 

здоров'я 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

23. Субвенція на на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених 

осіб з числа учасників АТО/ООС, які 

визнані особами з інвалідністю внаслідок 

війни, ІІІ групи 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

24. Субвенція на на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих учасників 

АТО/ООС та учасників АТО/ООС, які 

отримали інвалідність, І або ІІ груп 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

25. Субвенція на на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для сімей загиблих учасників 

бойових дій на території інших держав та 

учасників бойових дій на території інших 

держав, які отримали інвалідність, І або ІІ 

груп 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

26. Субвенція на проєктні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 
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1 2 3 4 5 6 

27. Субвенція на створення мережі 

спеціалізованих служб підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі 

 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

28. Субвенція на розвиток мережі центрів 

надання адміністративних послуг 
 1.   

2.   

3….   

 Усього по субвенції х х  х 

 Разом по субвенціям х х  х 

 

 

 
(посада відповідальної особи) (підпис) (власне ім'я, прізвище) 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

21 січня 2022 року № 5 
 

Форма 2 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан реалізації проєктів/заходів за кошти Державного бюджету України та обласного бюджету,  

 залучених у 2022 році на проєкти у сфері соціально-економічного розвитку громади, 

станом на __ ________ 202_ року 
тис. грн 

№ 

з/п 

Назва проєкту, його 

місцезнаходження 

Термін 

реалізації 

проєкту 

Загальна 

вартість 

проєкту 

Перед- 

бачено 

розписом 

Джерела 

фінансу- 

вання 

Профінансовано Використано коштів Залишок 

коштів 

станом 

на звітний 

період 

Стан 

виконання 

Кількість створених 

нових робочих місць 

з початку 

реалізації 

проєкту 

у звітному 

періоді 

з початку 

реалізації 

проєкту 

у звітному 

періоді 

з початку 

реалізації 

проєкту 

у звітному 

періоді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Назва субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

 

 

 
1. 

    ДБ         
 ОБ      

 МБ      

 МТД      

 МФО      

 Інші      

 Усього      

  

 

 
РАЗОМ 

   ДБ         
 ОБ      

 МБ      

 МТД      

 МФО      

 Інші      

 Усього      

 

 

 

(посада відповідальної особи) (підпис) (власне ім'я, прізвище) 

 



Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

21 січня 2022 року № 5 

 

Форма 3 

 

ПРОЄКТНА ПРОПОЗИЦІЯ 

для залучення міжнародної технічної допомоги, 

коштів міжнародних фінансових організацій 

 
№ 

з/п 

ОСНОВНІ ДАНІ 

 

1 2 3 

1.  Назва і місце реалізації проєкту  

2.  Аналіз проблеми, розв'язання якої 

потребує залучення міжнародної 

технічної допомоги або коштів 

міжнародних фінансових організацій, 

включаючи обґрунтування 

необхідності їх залучення 

 

3.  Мета, завдання, цілі проєкту  

4.  Перелік основних видів діяльності для 

фінансування за рахунок міжнародної 

технічної допомоги або коштів 

міжнародних фінансових організацій, 

бажані види та форми допомоги 

 

5.  Стисла інформація про потенційного 

реципієнта 

 

6.  Визначення можливих донорів  

7.  Очікувана вартість проєкту  

8.  Співфінансування з бюджету громади  

9.  Залучення інших сторін до реалізації 

проєкту, в т.ч. співфінансування 

 

10.  Термін та етапи реалізації проєкту  

11.  Очікувані результати від реалізації 

проєкту та визначення критеріїв їх 

оцінки 

 

12.  Вплив проєкту на розвиток галузі або 

громади 

 

13.  Відповідальна особа, контактні дані  

 

 

 

_____________________                  _____________                        _____________ 
    (посада відповідальної особи)                                         (підпис)                                           (власне ім'я, прізвище) 

__________________________ 



Додаток 4 

до розпорядження міського голови 

21 січня 2022 року № 5 

 

Форма 4 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан реалізації проєкту, що фінансується  

за рахунок міжнародної технічної допомоги,  

коштів міжнародних фінансових організацій 

станом на __ _________ 202_ року 

 

1. Назва проєкту 

2. Назва проєкту/програми міжнародної технічної допомоги/міжнародної 

фінансової організації в рамках якої реалізується проєкт 

3. Донори 

4. Бенефіціар (прізвище, ім'я, по батькові керівника, контактні дані) 

5. Реципієнт (прізвище, ім'я, по батькові керівника, контактні дані) 

6. Виконавці 

7. Мета проєкту 

8. Термін реалізації проєкту 

9. Загальна вартість проєкту, в т.ч. в розрізі джерел фінансування  

(тис. грн) 

10. Обсяг отриманої міжнародної технічної допомоги, коштів 

міжнародних фінансових організацій (тис. грн) 
 

Джерела 

фінансування 

Профінансовано Використано коштів Залишок 

коштів станом 

на звітний 

період 

з початку 

реалізації 

проєкту 

у звітному 

періоді 

з початку 

реалізації 

проєкту 

у звітному 

періоді 

      

      

 

11. Стан виконання 

12. Отримані результати 

 

 

 

_____________________  ___________  __________________ 
    (посада відповідальної особи)                                      (підпис)                                         (власне ім'я, прізвище)   

_________________ 
 


