ПЕРЕРЕЛІК ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМ, ЯКІ БУДУТЬ
ДІЯТИ У 2018-2020 РОКАХ
№
Назва програми

Посилання

з/п
Програма зайнятості населення
1
м. Кропивницького на 2018-2020 роки

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/184091422.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-risenya-148-29-03-16.pdf

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

Програма реалізації громадського
бюджету
3 (бюджету участі) у м. Кропивницькому
на
2017-2020 роки

4

План дій сталого енергетичного
розвитку

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-dodatok-148-29-03-16.pdf
зміни: http://krrada.gov.ua/uploads/documents/17564-1201-21-112017.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/178121260.pdf
http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/15918-985.pdf
зміни http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/16499-1105.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/178121260.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-risenya-309-100616-30-06-2016.pdf
зміни: http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/16019-1010.pdf

м. Кіровограда на період до 2020 року
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/175651202-21-11-2017.pdf
Програма формування позитивного
5 міжнародного та інвестиційного іміджу

http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/18932-1560.pdf

м. Кропивницького на 2018-2020 роки
6 Програма “Молодь” на 2018-2020 роки

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/184551405.pdf

Міська цільова соціальна програма

7

реформування системи закладів для
дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/184581408.pdf

піклування на 2018-2020 роки
Міська програма відпочинку та
8

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/184571407.pdf

оздоровлення дітей на 2018-2020 роки
Міська програма підтримки сімей на
9
2018-2020 роки
Програма соціально-правового захисту
дітей, профілактики правопорушень у
10 дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/184561406.pdf

http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/14997-829.pdf
зміни http://krrada.gov.ua/uploads/documents/17572-1225-21-112017.pdf

2017-2019 роки
Програма розвитку фізичної культури і
11 спорту в м. Кропивницькому на
2017-2020 роки

http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/13957-721.pdf
зміни: http://krrada.gov.ua/uploads/documents/17426-1222.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/178151261.pdf

Програма соціальної підтримки,
розвитку
12

та становлення сімей, дітей та молоді

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/184221437.pdf

м. Кропивницького на 2018 рік
Міська програма протидії поширенню
наркоманії і злочинності, пов’язаної з
13 незаконним обігом наркотичних засобів,

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-risenya-607-101116-23-11-2016.pdf

психотропних речовин і прекурсорів на
2016-2018 роки
Програма розвитку освіти міста

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-riseny-90-23-02-16.pdf

14
Кропивницького на 2016-2020 роки

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-dodaatok-90-23-02-16-p.pdf

Програма розвитку земельних відносин у
15

місті Кропивницькому на 2017-2019
роки
Програма природоохоронних заходів

16
місцевого значення на 2018 рік

http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/14946-830.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/18234rish_1429_15-02-2018.pdf

Програма соціального захисту та

http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/14369-760.pdf

17 соціальної підтримки окремих категорій
населення міста на 2017-2019 роки
Комплексна програма підтримки
учасників
18

антитерористичної операції в східних

зміни: http://krrada.gov.ua/uploads/documents/18453-1402.pdf

http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/14368-759.pdf

областях України та членів їх сімей на
2017-2019 роки
Програма утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального
19
господарства та благоустрою міста

http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/14297-763.pdf

Кропивницького на 2017-2021 роки
Програми оптимізації системи
20

теплопостачання у місті
Кропивницькому

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/178211263.pdf

на 2017-2018 роки
Програма розвитку дорожнього
21 господарства та безпеки руху в

22

м. Кропивницького на 2017-2021 роки
Програма управління комунальним
майном
на 2018 рік
Програма реалізації вимог Закону
України

23
“Про адміністративні послуги” на 20162018 роки
Програма забезпечення умов діяльності
24

депутатів міської ради сьомого
скликання

http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/14296-762.pdf

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/184611418.pdf

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-riseny-68-23-02-16.pdf

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/175691214-21-11-2017.pdf

на 2018 рік
Комплексна програма діяльності міської
25 дружини міста Кропивницького на
2018 рік

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/18229rish_1416_15-02-2018.pdf

Програма підтримки постійної
26 мобілізаційної готовності міста
Кропивницького на 2018 рік
Реалізація міської програми
профілактики
27

та протидії злочинності “Безпечне місто”
на 2017-2020 роки
Програма розвитку і управління

28 персоналом в міській раді на

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/174221212.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/175611194-21-11-2017.pdf
зміни: http://krrada.gov.ua/uploads/documents/18223rish_1403_15-02-2018.pdf
http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/14004-745.pdf

2017-2019 роки
Програма фінансового забезпечення
29

нагородження відзнаками міської ради
та
виконавчого комітету на 2018 рік
Програми інформатизації та
електронного

30

31

самоврядування “Електронне місто” на
2016-2018 роки
Програми висвітлення діяльності
Міської ради міста Кропивницького та

її виконавчого комітету на 2018 рік
Програма розвитку міського
32 пасажирського транспорту та зв’язку у
м. Кропивницькому на 2018-2019 роки
Про затвердження Програми
паспортизації
33

нерухомих пам’яток культурної
спадщини

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/18228rish_1415_15-02-2018.pdf

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-riseny-63-23-02-16.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-dodaatok-63-23-02-16.pdf
http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/18940-1569.pdf
http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/184141430.pdf

http://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/18225rish_1410_15-02-2018.pdf

міста Кропивницького на 2018-2020
роки
Програма капітального будівництва,
реконструкції та капітального ремонту
34

об’єктів комунального господарства та
соціально-культурного призначення
міста
Кропивницького на 2016-2018 роки

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-riseny-85-23-02-16.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-dodaatok-85-23-02-16-p.pdf

35

Програма розвитку галузі охорони
здоров'я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки
Програма розвитку культури і туризму в

http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/15043-833.pdf
зміни: http://krrada.gov.ua/uploads/documents/17807-1257.pdf
http://www.krrada.gov.ua/uploads/documents/14001-742.pdf

36
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки

Програма запобігання надзвичайним
37 ситуаціям та ліквідації їх наслідків
на 2016-2018 роки

зміни: http://krrada.gov.ua/uploads/documents/17424-1217.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-riseny-67-23-02-16.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/uarishennya-dodaatok-67-23-02-16.pdf
зміни: http://krrada.gov.ua/uploads/documents/17427-1224.pdf

