
   
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
від " 08 " листопада 2022 року                                         № 778 

 

 

Про внесення змін до рішення  

Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 97  

"Про затвердження Програми розвитку  

малого і середнього підприємництва  

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки" 

(зі змінами) 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 10 Закону 

України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємництва в Україні" та статтею 52 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), з метою забезпечення виконання повноважень щодо реалізації 

державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва на 

території громади Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

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

2021 року № 97 "Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки" (зі змінами) (далі – 

Програма), а саме: 

1) у пункті 7 Паспорта Програми слова та цифри "2222,0 тис. грн,  

2021 рік: 222,0 тис. грн; 2022 рік: 802,0 тис. грн; 2023 рік: 1198,0 тис. грн" 

замінити на слова та цифри "649,5 тис. грн, 2021 рік:135,5 тис. грн; 2022 рік:  

250,0 тис. грн; 2023 рік: 264,0 тис. грн"; 

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

"2222,0 тис. грн, в тому числі у 2021 році – 222,0 тис. грн, у 2022 році –                

802,0 тис. грн, у 2023 році – 1198,0 тис. грн" замінити на слова та цифри  

"649,5 тис. грн, в тому числі у 2021 році – 135,5 тис. грн, у 2022 році –  

250,0 тис. грн, у 2023 році – 264,0 тис. грн"; 
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3) додаток "Основні напрямки реалізації Програми розвитку малого і 

середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки" до 

Програми викласти в новій редакції (додається). 

 

 2. Визначити Регіональний фонд підтримки підприємництва у 

Кіровоградській області отримувачем коштів фінансової допомоги суб'єктам 

підприємницької діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проєктів за 

пріоритетними напрямками розвитку відповідно до підпункту 1 пункту 1    

розділу 3. "Ресурсне забезпечення, фінансово-кредитна підтримка". 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана.  

 

 

 

Секретар міської ради                                                           Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Антоніна Малиновська 35 61 51



 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради 

"08" листопада 2022 року № 778 

 

Основні напрямки 

реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому 

 на 2021-2023 роки 

№ 

з/п 

 

Пріоритетні 

завдання 

Заходи 

 

Термін 

виконання 

Виконавці 

 

 

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  

- - - 

2) Застосування методології 

проведення тесту малого 

підприємництва (М-тесту) при 

розробці регуляторних актів 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи  - - - 

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   - - - 
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4) Погодження проєктів нормативно-

правових актів з питань регулювання 

підприємницької діяльності в 

Державній регуляторній службі 

України 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи     - - - 

5) Проведення базових, повторних і 

періодичних відстежень 

результативності діючих 

регуляторних актів 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи   - - - 

6) Оприлюднення інформації про 

здійснення регуляторної діяльності 

на офіційному сайті міської ради  

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи   - - - 

7) Оптимізація системи надання 

адміністративних послуг, 

удосконалення механізмів дозвільної 

системи з використанням 

електронних методів зв’язку, 

розширення спектру електронних 

послуг 

2021 -2023 

роки 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг   

- - - 

8) Проведення анкетування суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо 

визначення рівня задоволення  

якістю надання адміністративних 

послуг 

2021 -2023 

роки 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг   

- - - 

Розділ 2. Координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва 

1 Сприяння у 

формуванні 

розгалуженої 

інфраструктури 

підтримки бізнесу, 

інформаційне 

забезпечення 

діяльності малого та 

1) Наповнення та актуалізація 

інформації в рубриках "Бізнесу" та 

"Підприємництво" на сайті міської 

ради 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

- - - 

2) Організація роботи 

консультаційних пунктів, проведення 

семінарів, "круглих столів"; надання 

відеоконсультацій в режимі онлайн 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

спільно з ГУ ДПС в 

області, сектором 

Державної 

- - - 
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середнього 

підприємництва  

з метою роз’яснення суб’єктам 

підприємництва діючих нормативно-

правових актів та змін до них 

регуляторної служби в 

області  

3) Налагодження ефективної роботи 

міської Координаційної ради з 

питань розвитку підприємництва, 

інших дорадчо-консультативних  

органів з питань підприємництва 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

- - - 

4) Проведення комунікаційної 

компанії з поширення інформації про 

безкоштовний онлайн ресурс 

"BusinessKrop-online" та його 

можливості  

2022-2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва в 

Кіровоградській 

області 

- - 15,0 

Розділ 3. Ресурсне забезпечення, фінансово-кредитна підтримка 

1 Удосконалення 

системи надання  

ресурсної, 

фінансово-кредитної 

та інвестиційної  

підтримки суб’єктам 

підприємництва 

1) Надання фінансової допомоги 

суб’єктам підприємницької 

діяльності для впровадження 

інвестиційних бізнес-проєктів за 

пріоритетними напрямками розвитку 

(за умовами співфінансування з 

Регіональним фондом підтримки 

підприємництва у Кіровоградській 

області) 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

Регіональний фонд 

підтримки 

підприємництва у 

Кіровоградській 

області 

30,0 60,0 

  

100,0 

2) Часткове відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами 

банків для суб’єктів МСП 

(відповідно до затвердженого 

Порядку)   

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

33,5 140,0 100,0 

3) Фінансування проєкту "Діловий 

Кропивницький онлайн 

(BusinessKrop-online) в рамках 

проєкту "EU4Business: 

2021-2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

51,5 25,0 

 

- 
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конкурентоспроможність та 

інтернаціоналізація МСП"  

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) Реалізація заходів Дорожньої 

карти з  покращення  

бізнес-клімату в місті 

Кропивницькому, розробленої в 

рамках ІКМ 

2022 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

виконавчі органи 

відповідно до 

розпорядження 

міського голови від 

07.02.2022 № 10 

- - - 

5) Сприяння в пошуку необхідних 

для підприємницької діяльності 

приміщень для суб’єктів 

господарювання, що переміщуються 

із зони бойових дій, тимчасово 

окупованих територій 

2022-2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

- - - 

6) Інформування суб’єктів 

підприємницької діяльності щодо 

можливостей кредитування в рамках 

міжнародних проєктів 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

- - - 

7) Просування продукції 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  

- - - 

8) Надання консультацій суб`єктам 

малого та середнього 

підприємництва з питань участі у 

2021 -2023 

роки 

Виконавчі органи   - - - 
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процесах державних закупівель та 

роботи системи "Prozorro" 

9) Запровадження послуги "Гарячий 

стіл" (оперативне вирішення 

проблемних питань для суб'єктів 

господарювання, в тому числі з 

релокованих з інших територій 

України) 

2022-2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг   

- - - 

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 

Департамент з питань 

економічного розвитку  

- - - 

  11) Проведення аналізу роботи 

суб’єктів підприємництва міста 

(придбання статистичних матеріалів) 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

5,5 6,0  4,0 

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, 

Кіровоградський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

 

- - - 

2) Забезпечення надання 

інформаційно-консультативної 

допомоги щодо ведення 

підприємницької діяльності 

підприємцям - початківцям та 

незайнятому населенню 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку,  

Кіровоградський 

міськрайонний центр 

зайнятості 

- - - 
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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,  

управління освіти   

- - - 

2 Формування 

позитивної 

суспільної думки про 

підприємництво 

1) Створення відеоролика про 

розвиток підприємництва та його 

розповсюдження  

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

- - - 

2) Забезпечення популяризації 

розвитку підприємництва шляхом 

впровадження освітніх програм з 

підприємництва у школах та закладах 

вищої освіти 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

управління освіти  

 

- - - 

3) Відзначення кращих підприємців з 

нагоди святкування Дня підприємця 

та інших міських заходів, з нагоди 

професійних свят, тощо 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

8,0 15,0   10,0 

4) Проведення конкурсу "Кращий 

роботодавець року" 

2021 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку 

7,0 4,0 

 

5,0 

5) Презентація потенціалу (товарів, 

робіт і послуг) місцевих суб’єктів 

господарювання під час проведення 

виставково-презентаційних, 

ярмаркових та інших масових заходів  

всеукраїнського, міжрегіонального і 

місцевого рівнів 

2022 -2023 

роки 

Департамент з питань 

економічного розвитку 
- - 30,0 

 ВСЬОГО:    135,5 250,0 
 

264,0 

 

Директор департаменту  

з питань економічного розвитку                                                                        Ніна РАХУБА       


