
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 25 жовтня  2016 року                                                              № 553 
 
                                                    
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради 
від 29 березня 2016 року № 148 «Про 
затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кіровограді 
на 2016-2020 роки» 
 
 
 Керуючись ст. 140, 144  Конституції України, ст. 10 Закону України 
«Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні», підпунктом 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради  «Про  
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня      
2016 року № 148 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки», що додається. 

                      2. Управлінню економіки забезпечити внесення даного проекту 
рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.   
 
 
 
Міський голова                                                                              А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
Малиновська 36 13 35 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
« 25 »  жовтня  2016 
№  553 
 
Проект 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА    
СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  «___» _________ 2016 року                                                      №________ 

 
 

Про  внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від                  
29 березня 2016 року № 148 «Про 
затвердження Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у 
м. Кіровограді на 2016-2020 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 залучення інвестицій в економіку              
м. Кропивницького Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1.Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 
2016 року № 148 «Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки», а саме : 
 1) у розділі 1 «Характеристика Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки» слова в частині 
«Вартість Програми – обсяги  коштів, необхідних на фінансування заходів 
2016 рік – 122,0 тис.грн, 2017 рік -  184,0 тис.грн, 2018 рік – 146,0 тис.грн, 
2019 рік – 146,0 тис.грн, 2020 рік – 146,0 тис.грн» замінити на слова 
«Вартість Програми – обсяги  коштів, необхідних на фінансування заходів 
2016 р. – 322,0 тис.грн,  2017 р. – 254,0 тис.грн, 2018 р. – 226,0 тис.грн,     
2019 р. –    236,0 тис.грн, 2020 р. – 246,0 тис.грн»; 
 



2 
 

2) у розділі 5 «Фінансове забезпечення Програми» слова «Загальна 
сума фінансування заходів по  реалізації Програми у  2016-2020  роках за 
рахунок коштів міського бюджету складає 744,0  тис.грн,  в т.ч. у 2016 році – 
122,0 тис.грн, у 2017 році – 184,0 тис.грн, у 2018 році – 146,0 тис.грн, у    
2019 році – 146,0 тис.грн, у 2020 році – 146,0 тис.грн» замінити на слова 
«Загальна сума фінансування заходів по реалізації Програми у                  
2016-2020 роках за рахунок коштів міського бюджету складає 1284,0 тис.грн, 
в т.ч. у 2016 році-322,0 тис.грн, у 2017 році - 254,0 тис.грн, у 2018 році – 
226,0 тис.грн, у 2019 році – 236,0 тис.грн, у 2020 році – 246,0 тис.грн»; 

3) підпункт 3.1. пункту 3 «Залучення суб’єктів підприємницької 
діяльності до виставкової діяльності, інших заходів, спрямованих на 
просування їх продукції» розділу ІІ «Фінансово-кредитна та інвестиційна 
підтримка» Основних напрямків реалізації Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки, викласти  в 
редакції, що додається; 
 4) слова «м. Кіровоград» по тексту рішення замінити на                             
«м. Кропивницький». 
 2. Контроль за виконанням даного 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 Грабенка О.В.  
 
 
 
Міський голова                                                                                   А. Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Малиновська 36 13 35 



  
Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради  
«_____» _____________ 2016 
№ _____ 
 

 
Зміни до Основних напрямків реалізації  

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки 
 

№ 
з/п 

 

Пріоритетні 
завдання 

 

 
Зміст заходу 

 
 

Термін 
вико- 
нання 

 

Виконавці 
 
 

Джерела 
фінансу-

вання,тис. грн 

Очікуваний 
результат 

   

1 2 3 4 5 6  7 

Розділ ІІ. Фінансово - кредитна та інвестиційна підтримка   
3. Залучення 

суб’єктів 
підприємницької 
діяльності до 
виставкової 
діяльності, 
інших заходів, 
спрямованих на 
просування їх 
продукції 

3.1. Сприяння участі підприємців міста у 
всеукраїнських та регіональних 
конкурсах товарів місцевого 
виробництва, виставках, ярмарках, 
міських святкових заходах  

2016 -
2020 
роки 

Управління 
економіки 
Кіровоградської 
міської ради 

Загальний фонд 
міського 
бюджету  
2016 р. – 30,0 
2017 р. – 100,0 
2018 р. – 110,0 
2019 р. – 120,0 
2020 р. – 130,0 

Розширення 
ринків 
збуту 
продукції та 
послуг 

  
  
  

 
Начальник управління економіки                                                                                                                              О. Осауленко 
 



 


