
ІНФОРМАЦІЯ 

про стан виконання основних напрямків реалізації  

Програми розвитку малого і середнього підприємництва  

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки 

станом на 01 жовтня 2022 року 

 

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у  

м. Кропивницькому на 2021-2023 роки затверджена рішенням Кропивницької 

міської ради від 02 лютого 2021 року № 97 (далі – Програма). 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

нормативне регулювання підприємницької діяльності; 

координація діяльності інфраструктури підтримки підприємництва; 

ресурсне забезпечення, фінансово-кредитна підтримка; 

розвиток підприємницьких ініціатив та інформаційна підтримка. 
 

На фінансування напрямків реалізації Програми у 2022 році передбачено 

кошти міського бюджету у сумі 250,0 тис. грн., фактично використано                

45,9 тис.грн.  

До кінця 2022 року року планується використати 170,0 тис.грн: на спів- 

фінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва (2 інвестиційні 

проєкти) – 30,0 тис.грн, компенсацію відсотків за кредитами на реалізацію 

інвестиційних проєктів – 140,0 тис.грн. 
 

Регуляторна діяльність міською радою та Виконавчим комітетом 

міської ради здійснювалася відповідно до Закону України "Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1151 "Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308", інших 

нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської 

діяльності. 

Відповідно до статті 7 Закону забезпечено планування діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік.  

План діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2022 рік за пропозиціями виконавчих органів у визначений термін сформовано 

та затверджено рішенням міської ради від 25 листопада 2021 року № 937 (далі –

План  - міської ради), до якого включено два проєкти рішень міської ради.  

План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік затверджений рішенням виконавчого комітету від 

23 листопада 2021 року № 763, до якого ввійшли дев'ять проєктів регуляторних 

актів - рішень виконавчого комітету міської ради. 

На початку 2022 року, відповідно Плану міської ради з метою одержання 

зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 

оприлюднений проєкт регуляторного акта – рішення Кропивницької міської ради 

"Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 11 червня                     

2019 року № 2568" з аналізом регуляторного впливу. 

 За 9 місяців 2022 року проведено 5 базових, 1 повторне та 2 періодичні 

відстеження результативності регуляторних актів. 
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 За 9 місяців 2022 року прийнято 1 регуляторний акт – рішення 

Кропивницької міської ради "Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 11 червня 2019 року № 2568 "Про затвердження Положення про порядок 

розміщення та перебування сезонних об'єктів торгівлі на об'єктах благоустрою 

комунальної власності з використанням їх окремих елементів на території міста 

Кропивницького". 

Проєкти регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу 

оприлюднюються на офіційній веб-сторінці Кропивницької міської ради   розділі 

"Регуляторна політика" для надання пропозицій фізичними та юридичними 

особами, їх об'єднань.  

Постійно підтримується в актуальному стані реєстр чинних регуляторних 

актів. Їх перелік розміщено на офіційній вебсторінці міської ради в мережі 

Інтернет.  

Станом на 01 жовтня 2022 року чинними є 35 регуляторних актів, з них 19 

рішень міської ради та 16 рішень виконавчого комітету міської ради. 
 

В Центрі надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) жителі громади 
та області можуть отримати 365 послуг безпосередньо відвідавши офіс, або 
зареєструвавши звернення через єдиний державний вебпортал електронних 
послуг "Дія". 

За звітний період в Центрі надано 103993 консультацій та прийнято 104729 

заяв на отримання адміністративних послуг. 

Проведено сервісне обслуговування комп’ютерної та офісної техніки 

ЦНАПу. Сплачено послуги користування захищеним цифровим каналом зв'язку, 

інтернет послуги, проведено реєстрацію підписувачів в Автоматизованій системі 

кваліфікованого надавача електронних послуг, здійснено інформаційно-

консультаційні послуги з навчання щодо роботи в державних реєстрах. 

У червні 2022 року відкрили центр підтримки вимушених переселенців 

"ЯМаріуполь". У центрі працюють 11 маріупольців, які надають психологічну, 

медичну, юридичну, гуманітарну допомогу. Головне завдання центру- 

допомогти жителям Маріуполя, які знайшли прихисток у Кропивницькому. 

Діє спрощений механізм передачі пакетів документів від Центру до 

суб'єктів надання адміністративних послуг засобами телекомунікаційного 

зв'язку - єдиної інформаційної системи корпоративної взаємодії "Прозорий офіс 

міста Кропивницького". 

Здійснюється попередній запис на прийом до адміністратора/працівника 

ЦНАПу, подання заяви на отримання певних видів адміністративних послуг 

засобами телекомунікаційного зв'язку  (в електронному вигляді). 

Функціонує Єдина державна електронна система у сфері будівництва. 

 Запроваджено систему моніторингу якості, яка дозволяє оцінювати якість 

надання послуг Центру Міністерством цифрової трансформації України через 

єдину інформаційну систему корпоративної взаємодії “Прозорий офіс” міста 

Кропивницького (електронного документообігу Центру). 

Надання фінансової підтримки на розвиток підприємницької 

діяльності. 
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У бюджеті громади відповідно до Програми на 2022 рік передбачені кошти 

на: 

реалізацію інвестиційних проєктів на умовах співфінансування з 

РФПП у сумі 100,0 тис грн (відповідно до договору про спільну діяльність щодо 

фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва між 

департаментом з питань економічного розвитку та РФПП від 13.01.2022 року  

№ 1);  

За 9 місяців 2022 року за даним напрямком профінансовано 2 бізнес-проєкти 

двох суб'єктів господарювання Кропивницької міської територіальної громади 

на суму 30,0 тис.грн в тому числі: 

ФОП Ткаченко Олександрі Володимирівні на реалізацію бізнес-проєкту 

"Створення приватного дошкільного закладу освіти "Дитяча Академія "Smart 

Вулик" - 10,0 тис. грн; 

ФОП Горловій Єлизаветі Петрівні на реалізацію бізнес-проєкту 

"Придбання вишивальної машинки для брендування одягу власного 

виробництва "Спортивний клуб "Школа шпагату "Лізи Горлової" - 20,0 тис. грн. 

Разом з тим, на розгляд Координаційної ради з питань підприємництва 

надійшло ще 2 бізнес-проєкти від суб"єктів господарювання міста. 

відшкодування відсотків за кредитами, які отримані в банківських 

установах на реалізацію інвестиційних проєктів, у сумі 100,0 тис. грн.  

На банківські установи міста направлені листи щодо налагодження 

співпраці та інформування клієнтів банків про можливість та умови отримання 

фінансової допомоги в рамках Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки. 

За 9 місяців 2022 року кошти за даним напрямком не використовувалися. 

Департаментом з питань економічного розвитку налагоджена співпраця  з 

банківськими установами міста щодо залучення суб’єктів господарювання до 

пільгового кредитування (відшкодуванні відсотків за кредитами). Станом на 

01.10.2022 року в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 

320 кредитів місцевим суб'єктам господарювання для розвитку. 

Інформація щодо проведення та умов надання фінансової допомоги 

місцевим суб'єктам господарювання розміщено на вебсайті міської ради та 

офіційній сторінці департаменту з питань економічного розвитку у соціальній 

мережі "Facebook". Виготовлена брошура "Програма підтримки бізнесу", яка 

буде розповсюджена серед банківських установ та суб'єктів господарювання 

міста. 

Спільно із КРТПП було реалізовано проєкт із створення веб-платформи 

"Діловий Кропивницький он-лайн" за грантові кошти (756,964 тис. грн). 
23 лютого 2022 року, у Кропивницькому презентували дану публічну веб-

платформу "Діловий Кропивницький онлайн" і провели тренінг для перших 
користувачів "Digital" стратегія бізнесу”. Суб'єкти господарювання міста 
отримали дієвий майданчик для популяризації і розвитку свого бізнесу, обміну 
досвідом і пошуку необхідної правової і й професійної інформації. Кінцевою 
метою є запуск безкоштовної електронної платформи про малий та середній 



4 

 

бізнес Кропивницького "Діловий Кропивницький онлайн (BusinessKrop-online)" 
у вигляді вебсайту з адаптацією під мобільні пристрої. 

У рамках участі міста у Програмі покращення індексу 

конкурентоспроможності спільно із фахівцями міжнародної програми  

розроблено, а розпорядженням міського голови від 07 лютого 2022 року 

№10 затверджено Заходи щодо реалізації Дорожньої карти з покращення бізнес-

клімату в м.Кропивницький.  

Реалізація заходів з поліпшення бізнес-клімату можлива після завершення 

воєнного стану. 
Підприємці міста постійно залучаються до виставково-ярмаркових заходів. 

У звітному періоді проведено 2 святкові торгівлі ("Різдвяна" та до Дня 
закоханих) та 2 ярмарки (Великодній та Полуничний). У заході взяли участь 60 
суб'єктів господарювання. 

Інформація про проведення всеукраїнських виставок, регіональних 

конкурсів товарів місцевого виробництва, ярмарках доводиться до відома 

підприємців через офіційний вебсайт міської ради та офіційну сторінку 

департаменту з питань економічного розвитку у соціальній мережі "Facebook".  

На головній сторінці офіційного вебсайту міської ради у розділі "Бізнесу", 

зосереджується актуальна інформація та корисні посилання для суб’єктів 

господарювання з питань реєстрації та ведення підприємницької діяльності, 

місцевих податків та зборів, вільних земельних ділянок та виробничих площ, в 

тому числі комунальної власності, участі у міжнародних, державних, міських 

програмах підтримки підприємництва тощо. 

В рубриці "Бізнесу" створено підрозділ "Аграріям", в якому висвітлюється 

інформація для сільськогосподарських підприємств. 
 

Забезпечено надання інформаційно-консультативної, і методичної 

допомоги підприємствам, установам, організаціям громади щодо змін у 

законодавстві, правил ведення бізнесу, розширення каналів збуту, виходу на 

зовнішні ринки, маркетингу, діджиталізації бізнесу тощо. 

У звітному періоді проведено заходи до Дня підприємця, відзнаками 

виконавчого комітету та міської ради нагороджено 8 суб'єктів господарювання 

громади. На цей захід використано 5,180 тис.грн. 

Постійно проводиться аналіз діяльності суб'єктів господарювання міста. 

Станом на 01 жовтня на території громади у звичайному режимі працюють 

майже 84% промислових підприємств (119 з 142 од.) На цей захід витрачено                     

5,529 тис.грн. 

 Суб'єкти господарювання міста продовжують наповнювати бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади. Відповідно до Закону України 

"Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих 

актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану": 

фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку І та ІІ групи мають 

право не сплачувати єдиний податок; 
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відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку                  

ІІІ групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим 

Законом України, встановлюються у розмірі 2,0% доходу. 

За звітний період до бюджету надійшло єдиного податку 214,5 млн грн, 

зростання на 30,6% до відповідного періоду минулого року; податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки 23,4 млн.грн, зростання на 17,0% до 

відповідного періоду минулого року; туристичного збору 0,88 млн грн, 

зростання у 2 рази. 
 

Робота щодо реалізації завдань і заходів Програми продовжується. 
 
 

 


