
ЗВІТ  

про стан виконання основних напрямків реалізації  

Програми розвитку малого і середнього підприємництва  

у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки 

у 2022 році  

 

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                

44,3 тис.грн.  

 

Розділ І.  Нормативне регулювання підприємницької діяльності 

 

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. 

У 2022 році: 

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"; 

проведено 5 базових, 1 повторне та 2 періодичні відстеження 

результативності регуляторних актів. 

Затверджені плани підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік: 

План діяльності Кропивницької міської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2023 рік, затверджений рішенням Кропивницької 

міської від 15 грудня 2022 року № 1446; 

План діяльності Виконавчого комітету Кропивницької міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік, затверджений рішенням 

виконавчого комітету від 13 грудня 2022 року № 915. 



Станом на 31 грудня 2022 року чинними є 35 регуляторних актів, з них 

19 рішень міської ради та 16 рішень виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Розділ 2. Координація діяльності інфраструктури підтримки 

підприємництва 

 
В місті діє Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), в 

якому жителі Кропивницької міської територіальної 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 153911 консультацій та прийнято 91967 

заяв на отримання адміністративних послуг. 

Проведено сервісне обслуговування комп’ютерної та офісної техніки 

ЦНАПу.  

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". 

Згідно з рішенням Виконавчого комітету міської ради від 26 квітня        

2022 року № 212, внесено зміни до Переліку адміністративних послуг, які 

надаються в ЦНАПі у форматі "Прозорий офіс", а саме, включено до переліку 

адміністративних послуг, суб'єктом надання яких є департамент з питань 

економічного розвитку, адміністративну послугу "Реєстрація пасіки". У 

звітному періоді до ЦНАПу надійшло 5 звернень - пасічників міста. 

 

Розділ 3. Ресурсне забезпечення, фінансово-кредитна підтримка 

 

У бюджеті громади відповідно до Програми на 2022 рік передбачені 

кошти на надання фінансової допомоги суб"єктам господарювання в сумі 

200,0 тис. грн. 

У 2022 році на розгляд Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва надійшло 5 звернень від суб'єктів господарювання міста. 

За напрямком "Надання фінансової допомоги суб'єктам господарювання 

на реалізацію бізнес-проєктів на умовах співфінансування з Регіональним 

фондом підтримки підприємництва у області" 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, один бізнес-проєкт на підтримано Наглядовою радою 

Регіонального фонду підтримки підприємництва у області, а також фінансова 

допомога одного бізнес-проєкту повернуто відповідно до статтей 2, 23, 57 

Бюджетного кодексу України. 

За напрямком "Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами 

банків для суб’єктів МСП" розглянуто та погоджено заявку одного суб'єкта 

господарювання міста на суму 20,4 тис грн, проте фінансування повернуто 

відповідно до статтей 2, 23, 57 Бюджетного кодексу України. 

 

Департаментом з питань економічного розвитку налагоджена співпраця  з 

банківськими установами міста щодо залучення суб’єктів господарювання до 

пільгового кредитування (відшкодуванні відсотків за кредитами). У 2022 році 

в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 322 кредитів 

місцевим суб'єктам господарювання для розвитку. 

 

У 2022 році 8 суб'єктам господарювання міста надані листи-підтримки 

щодо участі у конкурсі міні-грантів, які проводилися Ресурсним центром 

"ГУРТ" у рамках проєкту "Підтримка економічної участі вразливих груп 

населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, в Україні", що 

виконувався Міжнародною організацією праці (МОП) у співпраці з 

Федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду Німеччини. 

  

У липні 2022 року внесено зміни до урядової програма "єРобота", якими 

надані можливості фізичним –особам підприємцям отримати гранти від 

держави на створення власної справи, розширення малого і середнього 

бізнесу, відкриття нової кар'єри. Суб'єкти господарювання громади стали 

учасниками  програми "єРобота". За даними обласного центру зайнятості 

державною програмою скористалися 27 суб'єктів господарювання, сума 

фінансування склала 10,4 млн.грн, в тому числі грантові кошти 6, 0 млн.грн. 

та створено 50 нових робочих місць. 

Інформація щодо проведення та умов надання фінансової допомоги 

місцевим суб'єктам господарювання постійно розміщується на вебсайті 

міської ради та офіційній сторінці департаменту з питань економічного 

розвитку у соціальній мережі "Facebook".   

 

 



Розділ 4. Розвиток підприємницьких ініціатив та інформаційна 

підтримка 

 

У 2022 році спільно із КРТПП було реалізовано проєкт із створення веб-

платформи "Діловий Кропивницький онлайн" 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 
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 4 святкові торгівлі ("Різдвяна", до Дня 
закоханих, "Хелоуїн", "Передноворічна") та 4 ярмарки (Великодній, 
Полуничний, "Крафтовий"). У заході взяли участь 80 суб'єктів 
господарювання. 

У 2022 році в рубриці "Бізнесу" додано підрозділ "Аграріям", в якому 

висвітлюється інформація для сільськогосподарських підприємств. 
 

У звітному періоді проведено заходи до Дня підприємця, відзнаками 

виконавчого комітету та міської ради нагороджено 8 суб'єктів господарювання 

громади. 2 суб'єкта господарювання Кропивницької міської територіальної 

громади нагородженні Подякою Кіровоградської військової адміністрації. 

  

Постійно проводиться аналіз діяльності суб'єктів господарювання міста.   

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; 

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 316,8 млн грн, 

зростання на 44,8% до відповідного періоду минулого року.  


