
ІНФОРМАЦІЯ  

про стан виконання основних завдань і заходів з реалізації 

Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного 

іміджу міста Кропивницького на 2021-2023 роки 

 у 2022 році 

 

Реалізація завдань Програми, спрямованих на підвищення міжнародного 

іміджу громади у різних сферах діяльності, нарощування експортного 

потенціалу, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій 

в економіку громади, коштів міжнародних фінансових організацій, 

здійснювалась в умовах введення воєнного стану в країні та запровадження 

низки обмежувальних заходів.  
 

На 2022 рік в міському бюджеті передбачено фінансування Програми на 

суму 140,3 тис. грн. У 2022 році освоєно 112,5 тис грн. в тому числі на : 

забезпечення прийому іноземних делегацій – 20,07 тис. грн. 

виготовлення інвестиційного паспорту – 44,0 тис.грн. 

придбання презентаційної продукції – 12,0 тис.грн. 

оновлення кредитного рейтингу – 36,0 тис.грн. 
 

З метою забезпечення виконання основних завдань і заходів Програми 

видано розпорядження міського голови від 21 січня 2022 року № 5 "Про 

організацію роботи із залучення інвестицій у розвиток громади", яким 

передбачено вжиття заходів, спрямованих на активізацію роботи із залучення 

додаткових фінансових ресурсів на реалізацію проєктів, спрямованих на 

створення належних умов для життєдіяльності та покращення інвестиційної 

привабливості громади. 

Забезпечено координацію роботи та проведення ряду заходів онлайн та 

офлайн (культурно-масових та спортивних заходів, лекцій, книжкових 

виставок, конкурсів) з нагоди відзначення Дня Європи в Україні з метою 

інформування громадськості про ЄС, формування позитивної громадської 

думки щодо євроінтеграційного курсу України. 

Протягом звітного переіоду підготовлено та подано: 

проєктну заявку "Посилення ефективності маркетингу МСП 

Кропивницької громади" для участі в конкурсі на отримання фінансової 

допомоги в рамках проєкту "EU4Business: конкурентоспроможність та 

інтернаціоналізація МСП", що фінансується ЄС та урядом Німеччини і 

впроваджується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.; 

проєктну заявку щодо реконструкції будівлі колишнього гуртожитку по 

вул. Металургів, 15, смт Нове для розміщення внутрішньо переміщених осіб. 

Донор: Український фонд соціальних інвестицій (далі – УФСІ), який 

фінансується Урядом Німеччини через банк розвитку KfW. На даний час 

заявка знаходиться на розгляді керівництва УФСІ; 
проєкт "Заміна віконних блоків гуртожитку по вул. Шумілова, 30, для 

внутрішньо переміщених осіб" Французькій міжнародній неурядовій 
організація "ACTED"; 
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проєкт "Облаштування (ремонту) укриття по вул. Юрія Краснокутського, 
буд.5, м.Кропивницький" громадському об’єднанню "КРИМSOS"; 

проєкт "Школа підприємництва для малого і середнього бізнесу 

Кропивницької міської територіальної громади" для участі у конкурсі 

Програми "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID). Грантова 

заявка подана ГО "Прес-клуб реформ" спільно з департаментом з питань 

економічного розвитку 

анкету "Індустріальний парк "Ростагропром"  до Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості України (далі – міністерство) для 

залучення коштів Корейського агентства міжнародного співробітництва 

(КОІСА). Наразі анкета опрацьовується міністерством;  

лист Північній екологічній фінансовій корпорації (NEFСO) щодо 

включення Кропивницької міської територіальної громади до ІІ черги 

програми, яка буде спрямована на будівництво житла для внутрішньо 

переміщених осіб та відновлення соціальної інфраструктури; 

пропозиції щодо залучення матеріально-технічної допомоги за рахунок 

коштів проєкту USAID "Енергетична безпека" на потреби                                                 

КП "Теплоенергетик" (дизельні генератори, мобільні котельні на твердому 

паливі, автомобілі, екскаватори та інші матеріали) (надано Департаменту 

житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу 

ОВА); 

пропозиції щодо залучення допомоги Представництву Міжнародної 

організації з міграції в Україні;  
 

обласній військовій адміністрації:  

пропозиції до Плану відновлення України (травень 2022 року -(заповнено 

19 опитувальників); 

обласній військовій адміністрації: 

пропозиції до Плану відновлення України (заповнено 19 опитувальників); 

інвестиційні проєкти на конкурсний відбір інвестиційних програм та 

проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів 

ДФРР (направлено 6 інвестиційних проєктів, попередньо конкурсний відбір 

пройшли 4 проєкти); 
 

Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України - на отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного 

впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (проєкт 

"Реконструкція житлової будівлі для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб, вул. Металургів, 15, смт Нове, м. Кропивницький"); 
 

Міністерству розвитку громад та територій України – проєкти на конкурс 

проєктів, що пропонуються до фінансування за рахунок коштів у рамках 

Програми з відновлення України;  
 

Забезпечується координація роботи з ПП "Компанія Росток-Агро", яка є 

ініціатором створення індустріального парку "Ростагропром". На даний час 
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ініціатором здійснено реєстрацію земельної ділянки площею 22 га в 

Державному земельному кадастрі з присвоєнням їй кадастрового номеру.  

 

Опрацьовано матеріали ПАТ НВП "Радій" та підготовлено проєкти 

рішень виконавчого комітету та міської ради, якими погоджено Концепцію 

індустріального парку "РАДІЙ" (рішення ВК КМР від 08.11.2022 № 780, 

рішення КМР від 15.11.2022 № 1356). 

 

Крім того, до виконавчих органів, представників бізнесу і громадських 

організацій на системній основі доводиться вся необхідна інформація про 

оголошені донорами проєкти (програми) на отримання міжнародної технічної 

допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій. 
 

Кредитний рейтинг Кропивницького залишається на рівні uaА, прогноз        

"в розвитку" відповідно до рішення рейтингового комітету незалежного 

рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" від 29 листопада 2022 року. 

Кредитний рейтинг підтверджено зі зміною прогнозу та збереженням у 

Контрольному списку через ризики у зв'язку з війною, розв'язаною російською 

федерацією проти України. 
 

З метою пошуку міст-побратимів: 

громаду зареєстровано на платформі "Cities4Cities"; 

направлено звернення до міст Чорум (Турецька Республіка),                                           

м. Білефельд (Федеративна Республіка Німеччина), обласній військовій 

адміністрації щодо зацікавленості у побратимських відносинах з містом 

Фамалікау (Португалія), з одним із міст Республіки Польща. 
 

Також сформовано базу даних вільних виробничих та адміністративних 

приміщень, які можна запропонувати потенційним інвесторам та 

підприємствам, що мають бажання переміститися із тимчасово окупованих 

територій та зони бойових дій.  

Зазначена інформація розміщена головній сторінці офіційного веб-сайту 

міської ради, надана обласній військовій адміністрації тощо. 
 

Завершено підготовку інвестиційного паспорту Кропивницької міської 

територіальної громади. 

Проводиться робота щодо оновлення інвестиційного порталу 

"KropInvest". 

Робота щодо реалізації завдань і заходів Програми продовжується. 

___________________________________________ 


