Продовження додатка 2

Додаток 2
до Програми економічного і соціального
розвитку міста Кіровограда на 2015 рік
та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки”
Система заходів
по виконанню Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік
та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки”
Зміст заходу
Результат провадження
1
2
3.1. Розвиток реального сектору економіки
3.1.1. Енергозбереження та енергоефективність
Досягнення енергетичної безпеки територіальної громади Економія паливно-енергетичних ресурсів
міста Кіровограда, як завдяки зменшенню енергоспоживання
шляхом економного використання невідновних енергоресурсів
(енергозбереження), так і ефективному використанню енергії,
націленому на скорочення витрат у процесі генерування,
передачі та споживання
3.2. Розвиток інфраструктури
3.2.1. Модернізація транспортної інфраструктури, розвиток зв’язку
Перевезення пільгових категорій населення
Перевезення пільгових категорій населення
Організація проведення конкурсів на перевезення пасажирів
Удосконалення системи проведення конкурсів
Звільнення від оплати за користування радіоточками та
Забезпечення соціального захисту інвалідів
телефонами інвалідів І і ІІ груп по зору
3.2.2. Розширення інформаційного простору міста
Економічна підтримка вісника „Вечірня газета ”
Утримання сайту
3.3. Стандарти життя населення

Висвітлення діяльності
виконавчого комітету

Кіровоградської

міської

ради

та
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3.3.1. Демографічна ситуація, забезпечення підтримки дітей, сім”ї та молоді
1
2
Соціальна підтримка та організація змістовного дозвілля молоді
Утримання дитячо-юнацьких клубів
Забезпечення житлом молодих сімей
Соціальна допомога найменш забезпеченим студентам
Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному
Оздоровлення дітей
середовищі, робота з дітьми-інвалідами
Утримання дитячого будинку інтернатного типу «Наш дім»
Загальноміські освітньо-виховні заходи
Підтримка дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Поліпшення матеріальних та соціальних умов проживання
Соціальної реабілітації та стимулювання здорового способу
життя молоді та різних категорій сімей міста
Заходи щодо підтримки дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
3.2.2. Доходи населення та соціальний захист
Сприяння ефективній зайнятості населення
Зменшення напруги на ринку праці
Захист населення від безробіття
Забезпечення зайнятості населення
Організація громадських робіт
Часткове вирішення проблем малозабезпечених верств населення
Забезпечення підвищення доходів громадян
міста
Соціальна підтримка малозабезпечених верств населення
Фінансова підтримка громадських організацій
Виплата пансіонів та доплат до пенсій почесним громадянам
3.3.3. Підтримка армії, військовослужбовців і населення, яке постраждало від окупації, під час проведення
антитерористичної операції
Реалізація заходів міської програми соціальної підтримки Підтримка сімей загиблих учасників антитерористичної операції,
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО
військовослужбовців і поранених учасників АТО та Вшанування пам’яті загиблих
вшанування пам’яті загиблих
3.3.4. Охорона здоров'я
Забезпечення
населенню

наданню

необхідної

медичної

допомоги Покращання стану здоров’я населення міста
Підвищення якості лікування
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Поліпшення первинної діагностики захворювань
1
3.3.5. Підвищення якості освіти

2

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх категорій Гармонійний розвиток дітей
дітей та підлітків, незалежно від місця проживання
Забезпечення
загальноосвітніх
навчальних
закладів
комп’ютерною технікою
Оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів
3.3.6. Культурний простір та збереження культурної спадщини
Сприяння діяльності місцевих осередків творчих спілок
України
Збереження та розвиток закладів культури та забезпечення їх
сучасною матеріально - технічною базою
Утримання творчих колективів
3.3.7. Розвиток фізичної культури і спорту

Збереження культурного надбання
Поглиблення
історичних
та
культурних
Створення безпечних умов роботи закладів
Проведення культурно-мистецьких акцій

Проведення різноманітних фізкультурно-оздоровчих та
спортивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, спортивних
свят за місцем проживання та у місцях масового відпочинку
населення
Утримання спортивної інфраструктури для занять фізичною
культурою і спортом
Встановлення нових сучасних спортивних майданчиків та
вжиття заходів щодо оновлення та модернізації існуючих
найпростіших спортивних споруд міста
3.3.8. Розвиток внутрішнього споживчого ринку та послуг

Підготовка спортсменів для участі у міжнародних та
Всеукраїнських змаганнях.
Збільшення кількості спортивних майданчиків;
Участь спортсменів міста у всеукраїнських змаганнях;
Охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої
діяльності.

стосунків
культури

Сприяння в розширенні фірмової торговельної мережі Збільшення обороту товарів
підприємств-товаровиробників
Приріст мережі об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та
Сприяння створенню збалансованої інфраструктури об'єктів побутового обслуговування населення
торгівлі та підприємств побутового обслуговування
Приріст мережі об’єктів місцевих товаровиробників
Збільшення кількості учасників проекту «Купуй Кіровоградське»
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3.3.9. Будівництво та житлова політика
Реалізація заходів Програми будівництва (придбання) Збільшення темпів виконання будівельно-монтажних робіт
Підтримка громадян для будівництва (придбання) доступного
доступного житла у м. Кіровограді на 2011-2017 роки
Завершення будівництва об’єктів з високим ступенем житла
будівельної готовності
3.3.10. Забезпечення природної та техногенної безпеки
Реалізація заходів щодо забезпечення
техногенної безпеки
3.3.6 Житлово-комунальне господарство

природної

та Запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій

Фінансова підтримка підприємств житлово-комунального Підвищення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення
господарства
сталого функціонування житлово-комунального господарства
Капітальний ремонт об’єктів тепло -, водопостачання
Капітальний ремонт житлового фонду
Благоустрій міста
Будівництво, ремонт, реконструкція доріг
3.4. Залучення інвестицій для економічного і соціального розвитку міста
3.4.1. Інвестиційна політика
Реалізація заходів щодо налагодження співробітництва з Збільшення обсягів залучених іноземних інвестицій в економіку
основними
інвестиційними
фондами,
компаніями
- міста
грантодавцями та міжнародними банками
3.4.2. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Завершення реалізації пілотного проекту зі створення Центру
надання адміністративних послуг у місті Кіровограді
Надання фінансової допомоги суб’єктам підприємницької
діяльності для впровадження інвестиційних бізнес-проектів на
умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки
підприємництва у Кіровоградській області

Розширення переліку адміністративних послуг у м. Кіровограді
Збільшення кількості суб”єктів малого підприємництва
Створення нових робочих місць Залучення до підприємницької
діяльності соціально незахищених верств населення
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3.4.3. Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери
Реалізація
заходів
щодо
впровадження
новітніх Модернізація промислового виробництва та впровадження
ресурсозберігаючих технологій та енергозбереження
високотехнологічного обладнання
Комплексне технічне і технологічне переоснащення Освоєння нових видів продукції підприємствами міста
виробництв та оновлення основних засобів
3.4.4. Приватизація і управління комунальною власністю
Надання об’єктів комунальної власності в оренду
Забезпечення надходжень до міського бюджету орендної плати
Проведення прозорої та ефективної
приватизації за об’єкти комунальної власності
комунального майна
Поліпшення фінансово-економічної діяльності комунальних Оновлення основних фондів комунальних підприємств.
підприємств Кіровоградської міської ради
Оновлення основних фондів об'єктів комунальної власності
Надання фінансової підтримки (збільшення статутного фонду)
комунальним підприємствам
3.4.5. Формування конкурентного середовища
Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку Підвищення ефективності використання бюджетних коштів під
економічної конкуренції, обмеження монополізму на території час державних закупівель
міської ради
Вдосконалення організації роботи під час здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету
Начальник управління економіки
Заступник начальника управління економіки

О. Осауленко
А.Пузакова

