
 

  ПРОЄКТ № 1384 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від "___" _________ 2022 року                                                      №________ 

 

 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 98  

"Про затвердження Програми  

формування позитивного  

міжнародного та інвестиційного  

іміджу м. Кропивницького  

на 2021-2023 роки" (зі змінами) 

 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про 

правовий режим воєнного стану", враховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України від 9 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання 

повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в 

умовах воєнного стану" (із змінами) Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого  

2021 року № 98 "Про затвердження Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки" 

(зі змінами) (далі – Програма), а саме: 

1) у пункті 7 Паспорта Програми слова та цифри  

"2021 рік: 350,0 тис. грн; 2022 рік: 740,0 тис. грн; 2023 рік: 740,0 тис. грн" 

замінити на слова та цифри "2021 рік: 140,0 тис. грн; 2022 рік:  

140,3 тис. грн; 2023 рік: 140,0 тис. грн"; 

2) в абзаці 2 розділу VІІ "Фінансове забезпечення Програми" слова та 

цифри "1830,0 тис.грн, в тому числі у 2021 році - 350,0 тис. грн, у 2022 році - 

740,0 тис. грн, у 2023 році - 740,0 тис. грн" замінити на слова та цифри                                    



 

2 

 

"420,3 тис. грн, в тому числі  у 2021 році - 140,0 тис. грн, у 2022 році -                       

140,3 тис. грн., у 2023 році - 140,0 тис. грн"; 

3) додаток "Напрями реалізації, завдання та заходи Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2021-2023 роки" до Програми викласти в новій редакції (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 

інвестицій та регуляторної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана.  

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антоніна Малиновська 35 61 51 



Додаток  

до рішення Кропивницької міської ради  

"___" __________ 2022 року № ___ 

 

 

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ 

Програми формування позитивного міжнародного та  

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки 

 
№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Заходи Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Обсяги фінансування з бюджету 

міста (загальний фонд)  

за роками, тис. грн 

2021 2022 2023 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Напрям I. Розвиток міжнародної співпраці 

1.  Розширення контактів 

з регіонами іноземних 

держав 

1) Забезпечення 

двостороннього 

співробітництва з іноземними 

регіонами, дипломатичними 

установами та  міжнародними 

організаціями, інформаційне та 

організаційне їх 

супроводження  

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2023 рік - - 25,0 

2) Налагодження 

міжрегіональних зв'язків міста з 

адміністративно-

територіальними одиницями 

іноземних країн, у тому числі 

пошук міст-побратимів 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.  Формування 

позитивної 

громадської  

думки щодо 

євроінтеграційного 

курсу України 

1) Організація святкових 

заходів з нагоди відзначення 

Дня Європи в місті 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

управління освіти, 

управління культури 

і туризму, 

управління молоді та 

спорту міської ради 

2023 рік - - 15,0 

Напрям II. Сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

1.  Популяризація 

експортного 

потенціалу міста  

1) Формування Каталогу 

місцевих товаровиробників  

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2023 рік - - - 

2) Налагодження співпраці з 

Офісом просування експорту  

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

3) Забезпечення презентації 

потенціалу міста під час 

всеукраїнських та регіональних 

заходів, виставок, ярмарків, 

міських святкових заходів та 

інших заходів із залученням 

суб’єктів господарювання міста 

до їх участі 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

4) Сприяння участі місцевих 

товаровиробників у 

Міжнародній агропромисловій 

виставці "AgroExpo" 

 

 

 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 
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Напрям IІI. Сприяння інвестиційній діяльності 

1.  Інформаційне 

забезпечення процесу 

залучення інвестицій 

1) Розробка стратегічно 

важливих для соціально-

економічного розвитку міста 

інвестиційних пропозицій та 

проєктів  

Департамент з 

питань економічного 

розвитку,  

виконавчі органи 

міської ради 

2021-2023 роки - - - 

2) Формування бази даних 

вільних земельних ділянок, 

визначення найбільш 

привабливих з них для 

реалізації інвестиційних 

проєктів 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

3) Створення інформаційної 

бази інвестиційних проєктів, 

вільних земельних ділянок 

(Greenfield), придатних для 

спорудження об'єктів 

виробництва та сфери 

обслуговування, виробничих 

приміщень (Brownfield)  

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

4) Розробка інвестиційного 

паспорта міста, його 

виготовлення та 

розповсюдження 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

виконавчі органи 

міської ради 

2022 рік - 44,0 

 

- 

5) Забезпечення роботи з 

інвесторами із дотриманням 

Стандартів супроводу інвестора 

в області 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

виконавчі органи 

міської ради 

2021-2023 роки - - - 
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  6) Сприяння у  створенні на 

території громади 

індустріальних парків 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

Управління  

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

2.  Представлення 

потенціалу міста, 

сприяння активізації 

ділових відносин 

1) Модернізація інвестиційного 

вебсайту міста 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради  

2021 рік 40,0 - - 

2) Технічна підтримка 

інвестиційного вебсайту міста, 

його постійне оновлення та 

наповнення шляхом 

розміщення актуальної 

інформації про інвестиційний 

та економічний потенціал міста 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку,  

виконавчі органи 

міської ради 

2021 рік 3,87 - - 

3) Організація та проведення 

галузевих сесій муніципального 

інвестиційного форуму "TIME 

to INVEST", інших 

презентаційних заходів з 

популяризації потенціалу 

громади тощо 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки 39,13 - 40,0 

 

Напрям ІV. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями та донорами 

1.  Інформаційна 

підтримка та 

сприяння 

1) Інформаційно-

консультативна підтримка 

підприємств, установ та 

організацій міста щодо 

можливостей участі у 

конкурсах/проєктах/програмах 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 
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міжнародних фінансових і 

донорських організацій 

2) Формування бази проєктних 

пропозицій, реалізація яких 

потребує залучення 

міжнародної технічної 

допомоги, кредитних ресурсів 

міжнародних фінансових 

організацій, направлення їх для 

участі у конкурсах  

Департамент з 

питань економічного 

розвитку,  

виконавчі органи 

міської ради 

2021-2023 роки - - - 

2.  Налагодження 

взаємодії міста з 

міжнародними 

фінансовими 

організаціями та 

донорами 

1) Моніторинг міжнародних 

фінансових, донорських та 

грантових організацій щодо 

можливості їх залучення до 

реалізації проєктів на території 

міста 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

2) Розвиток співробітництва з 

основними інвестиційними 

фондами (ЄБРР, ЄІБ, НЕФКО, 

Світовий Банк, USAID, GIZ 

тощо) з метою подання заявок 

для одержання кредитів, грантів 

на розвиток інфраструктури 

міста 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

виконавчі органи 

міської ради 

2021-2023 роки - - - 

3) Визначення кредитного 

рейтингу міста за національною 

шкалою (співпраця з 

національними рейтинговими 

агентствами) для надання 

достовірної та повної 

інформації потенційним 

інвесторам про рівень 

кредитного ризику та 

інвестиційної привабливості 

міста 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки 36,0 36,0 36,0 
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Напрям V. Інституційне забезпечення 

1.  Підвищення 

ефективності системи 

управління процесами 

іноземного 

інвестування, 

залучення додаткових 

фінансових ресурсів 

на місцевому рівні 

1) Організація підготовки 

працівників міської ради із 

запровадження на території 

міста ефективних та сучасних 

механізмів залучення іноземних 

інвестицій, альтернативних 

фінансових інструментів для 

реалізації стратегічних 

напрямів розвитку міста 

Управління 

персоналу міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

2) Організація та проведення 

тренінгів, семінарів, 

конференцій та інших 

інформаційно-роз'яснювальних 

заходів щодо підготовки 

інвестиційних пропозицій та 

проєктних заявок, механізмів 

залучення коштів з різних 

джерел у розвиток економіки та 

соціальної сфери міста тощо 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

виконавчі органи 

міської ради 

2021-2023 роки - - - 

3) Участь у семінарах, 

презентаціях, конференціях, 

тренінгах, форумах 

представників від міської ради 

як одного з інструментів 

розширення ділових контактів 

Виконавчі органи 

міської ради 

2021-2023 роки - - - 

Напрям VІ. Популяризація і промоція міста в Україні та за кордоном 

1.  Поширення 

позитивних 

відомостей про місто 

в інформаційному 

просторі 

1) Розробка та виготовлення 

презентаційної продукції, 

рекламно-інформаційних 

брошур, буклетів, плакатів 

тощо про місто та його 

потенціал з метою подальшого 

розповсюдження серед 

зацікавлених установ та 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки 21,0 60,3 24,0 
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організацій як в Україні, так і за 

кордоном 

2) Організація інформаційного 

обміну з дипломатичними 

службами, провідними 

інвестиційними компаніями, 

фондами та бізнес-структурами 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

3) Висвітлення інформації про 

місто, його потенціал та 

перспективи розвитку через 

офіційні інтернет-ресурси, 

засоби масової інформації 

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації, 

департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

4) Пошук та збір інформації про 

заходи міжнародного 

характеру, зокрема виставки, 

ярмарки, семінари, форуми, 

круглі столи, конференції, що 

відбуваються в Україні та за 

кордоном, інформування 

суб’єктів господарської 

діяльності щодо зазначених 

заходів, у тому числі через 

офіційні інтернет-ресурси, 

засоби масової інформації 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

виконавчі органи 

міської ради 

2021-2023 роки - - - 
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2.  Інформаційне 

забезпечення 

підприємств, установ 

та організацій міста 

1) Надання консультативної 

підтримки підприємствам, 

установам та організаціям міста 

у здійсненні міжнародних 

контактів, зовнішньо-

економічної діяльності, 

іноземного інвестування, 

залучення та використання 

міжнародної технічної 

допомоги та коштів 

міжнародних фінансових 

організацій 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 роки - - - 

 ВСЬОГО:    140,0 140,3 140,0 

 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку            Ніна РАХУБА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1384 

"Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 02 лютого 2021 року № 98 "Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2021-2023 роки" (зі змінами) 
 

1. Посилання на законодавство 
  

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закон України "Про правовий режим воєнного стану", постанова 

Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року  № 590 "Про затвердження 

Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в 

особливому режимі в умовах воєнного стану" (із змінами) . 

 

2. Обставини необхідності розробки проєкту рішення 
 

У зв’язку із запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану з 

24 лютого 2022 року,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від      

9 червня 2021 року  № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень 

Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного 

стану" (із змінами) обмежено фінансування заходів програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2021- 2023 роки. 

 

3. Ціль прийняття проєкту рішення  
  

Привести у відповідність до фактичного фінансування суму використаних 

коштів по Програмі формування позитивного міжнародного та інвестиційного 

іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки: 

2021 рік – 140,0 тис. грн, в тому числі на заходи: 

модернізація інвестиційного вебсайту міста – 40,0 тис.грн; 

технічна підтримка інвестиційного вебсайту міста – 3,87 тис.грн; 

організація та проведення галузевих сесій муніципального інвестиційного 

форуму "TIME to INVEST" – 39,13 тис.грн; 

визначення кредитного рейтингу міста за національною шкалою (співпраця 

з національними рейтинговими агентствами) – 36,0 тис.грн; 

розробка та виготовлення презентаційної продукції – 21,0 тис.грн. 

2022 рік - 140,3 тис грн, а саме: 

розробка інвестиційного паспорта міста, його виготовлення та 

розповсюдження – 44,0 тис. грн; 

визначення кредитного рейтингу міста за національною шкалою (співпраця 

з національними рейтинговими агентствами) – 36,0 тис.грн; 

розробка та виготовлення презентаційної продукції – 60,3 тис.грн. 

2. Затвердити обсяг фінансування з бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023 рік у сумі 140,0 тис.грн: 
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забезпечення двостороннього співробітництва з іноземними регіонами, 

дипломатичними установами та  міжнародними організаціями, інформаційне та 

організаційне їх супроводження – 25,0 тис.грн; 

організація святкових заходів з нагоди відзначення Дня Європи в місті – 

15,0 тис.грн; 

організація та проведення галузевих сесій муніципального інвестиційного 

форуму "TIME to INVEST" – 40,0 тис.грн; 

визначення кредитного рейтингу міста за національною шкалою (співпраця 

з національними рейтинговими агентствами) – 36,0 тис.грн; 

розробка та виготовлення презентаційної продукції, рекламно-

інформаційних брошур, буклетів, плакатів тощо про місто та його потенціал – 

24,0 тис.грн. 

 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим 

комітетом. 
 

Проєкт рішення внесено на розгляд: 

Виконавчого комітету Кропивницької міської ради (погоджено                         

08 листопада 2022 року); 

постійної комісії з питань бюджету та податкової політики 

постійної комісії з питань економічного розвитку, промисловості, 

підприємництва, інвестицій та регуляторної політики. 

 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення  
  

Видатки в сумі 140,0 тис.грн погоджено на засіданні міської робочої групи 

з підготовки проєкту бюджету територіальної громади на 2023 рік  (20 жовтня 

2022 року) та включено до проєкту бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023 рік. 

 

 

 

Директор департаменту з питань  

економічного розвитку міської ради                                            Ніна РАХУБА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Ломова 35 61 51  



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту рішення Кропивницької міської ради № 1384 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 98 "Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та  

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки" (зі змінами) 

Додаток 

  

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ 

Програми формування позитивного міжнародного та  

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки 

 
№ 

з/п 

Пріоритетні 

завдання 

Заходи Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Обсяги фінансування з бюджету міста 

(загальний фонд)  

за роками, тис. грн 

2021 
затверджені/ 

пропонуються 

2022 
затверджені/ 

пропонуються 

2023 
затверджені/ 

пропонуються 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Напрям I. Розвиток міжнародної співпраці 

1.  Розширення контактів 

з регіонами іноземних 

держав 

1) Забезпечення 

двостороннього 

співробітництва з іноземними 

регіонами, дипломатичними 

установами та  міжнародними 

організаціями, інформаційне та 

організаційне їх 

супроводження  

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2023 рік - 75,0/- 80,0/25,0 

2.  Формування 

позитивної 

громадської  

думки щодо 

євроінтеграційного 

курсу України 

1) Організація святкових 

заходів з нагоди відзначення 

Дня Європи в місті 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

управління освіти, 

управління культури 

і туризму, 

управління молоді та 

спорту міської ради 

 

 

2023 рік - 20,0/- 25,0/15,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Напрям II. Сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

1.  Популяризація 

експортного 

потенціалу міста  

1) Формування Каталогу 

місцевих товаровиробників  

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2023 рік - 40,0/- - 

3) Забезпечення презентації 

потенціалу міста під час 

всеукраїнських та регіональних 

заходів, виставок, ярмарків, 

міських святкових заходів та 

інших заходів із залученням 

суб’єктів господарювання міста 

до їх участі 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 

роки 

- 50,0/- 55,0/- 

 

Напрям IІI. Сприяння інвестиційній діяльності 

3.  Інформаційне 

забезпечення процесу 

залучення інвестицій 

4) Розробка інвестиційного 

паспорта міста, його 

виготовлення та 

розповсюдження 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

виконавчі органи 

міської ради 

2022 рік - 40,0/44,0 

 

45,0/- 

Розробка Плану дій сталого 

енергетичного розвитку та 

клімату м. Кропивницького на 

період до 2030 року 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства  

2021 рік 186,0/- - - 

Супровід програмного 

забезпечення для моніторингу 

споживання енергоресурсів 

бюджетними закладами та 

визначення об’єктів для 

залучення інвесторів на 

впровадження 

енергоефективних заходів 

 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства, 

виконавчі органи 

міської ради 

2021-2023 

роки 

24,0/- 24,0/- 24,0/- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Представлення 

потенціалу міста, 

сприяння активізації 

ділових відносин  

1) Модернізація інвестиційного 

вебсайту міста 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради  

2021 рік 40,0/40,0 - - 

2) Технічна підтримка 

інвестиційного вебсайту міста, 

його постійне оновлення та 

наповнення шляхом 

розміщення актуальної 

інформації про інвестиційний 

та економічний потенціал міста 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку,  

виконавчі органи 

міської ради 

2021 рік 3,0/3,87 20,0/- 25,0/- 

3) Організація та проведення 

галузевих сесій муніципального 

інвестиційного форуму "TIME 

to INVEST", інших 

презентаційних заходів з 

популяризації потенціалу 

громади тощо 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 

роки 

40,0/39,13 250,0/- 250,0/40,0 

 

Напрям ІV. Співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями та донорами 

2 Налагодження 

взаємодії міста з 

міжнародними 

фінансовими 

організаціями та 

донорами  

3) Визначення кредитного 

рейтингу міста за національною 

шкалою (співпраця з 

національними рейтинговими 

агентствами) для надання 

достовірної та повної 

інформації потенційним 

інвесторам про рівень 

кредитного ризику та 

інвестиційної привабливості 

міста 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 

роки 

36,0/36,0 36,0/36,0 36,0/36,0 

Напрям V. Інституційне забезпечення 

1. Підвищення 

ефективності системи 

управління процесами 

іноземного 

2) Організація та проведення 

тренінгів, семінарів, 

конференцій та інших 

інформаційно-роз'яснювальних 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, 

виконавчі органи 

2021-2023 

роки 

- 30,0/- 35,0/- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

інвестування, 

залучення додаткових 

фінансових ресурсів 

на місцевому рівні  

заходів щодо підготовки 

інвестиційних пропозицій та 

проєктних заявок, механізмів 

залучення коштів з різних 

джерел у розвиток економіки та 

соціальної сфери міста тощо 

міської ради 

Напрям VІ. Популяризація і промоція міста в Україні та за кордоном 

1.  Поширення 

позитивних 

відомостей про місто 

в інформаційному 

просторі 

1) Розробка та виготовлення 

презентаційної продукції, 

рекламно-інформаційних 

брошур, буклетів, плакатів 

тощо про місто та його 

потенціал з метою подальшого 

розповсюдження серед 

зацікавлених установ та 

організацій як в Україні, так і за 

кордоном 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 

роки 

21,0/21,0 120,0/60,3 125,0/24,0 

Виготовлення презентаційного 

відеоролика про конкурентні 

переваги міста 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку міської 

ради 

2021-2023 

роки 

- 35,0/- 40,0/- 

 ВСЬОГО:    350,0/ 

140,0 

740,0/ 

140,3 

740,0/ 

140,0 

 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку            Ніна РАХУБА 


