ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровоградської міської ради
від 26 січня 2012 року № 1141
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи Кіровоградської міської ради
на 2012 рік
№
п/п

Дата
проведення
Розділ І

Назва питання

Відповідальний за
підготовку

П И Т А Н Н Я,
що вносяться для розгляду на сесіях Кіровоградської міської ради
у 2012 році

І квартал
1.

Січень

Про затвердження Програми забезпечення
умов діяльності депутатів Кіровоградської
міської ради шостого скликання на 2012 рік
Про затвердження Програми економічного і
соціального розвитку м. Кіровограда на
2012 рік
Про затвердження Програми інвестиційної
діяльності м. Кіровограда на 2012 рік
Про затвердження Програми зайнятості
населення м. Кіровограда на 2012-2013 роки
Про звіт щодо здійснення державної
регуляторної політики виконавчими органами
Кіровоградської міської ради за 2011 рік

Управління апарату
Кіровоградської міської
ради
Управління економіки

2.

Січень

3.

Січень

4.

Січень

5.

Січень

6.

Січень

Про внесення змін до розділу 2 рішення
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011
року № 117 "Про встановлення місцевих
податків і зборів"
Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального
господарства
та
благоустрою міста на 2012 рік
Про затвердження Програми будівництва,
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації
дорожньої системи в місті Кіровограді на
2012 рік
Про затвердження Програми розвитку сфери
торгівлі,
ресторанного господарства та
побутового обслуговування населення міста
Кіровограда на 2012 рік

Управління економіки

7.

Січень

8.

Січень

9.

Січеньлютий

10.

І квартал

Про затвердження Програми управління
комунальним майном на 2012 рік

11.

І квартал

Про управління майном, що є у власності
територіальної громади м. Кіровограда

Управління економіки
Управління економіки
Управління економіки

Головне
управління
житлово-комунального
господарства
Головне
управління
житлово-комунального
господарства
Управління по
сприянню розвитку
торгівлі та побутового
обслуговування
населення
Управління власності
та приватизації
комунального майна
Управління власності
та приватизації
комунального майна
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№
п/п
12.

Дата
Назва питання
проведення
І квартал
Про затвердження переліку об’єктів, які
підлягають приватизації

Відповідальний за
підготовку
Управління власності
та приватизації
комунального майна

13.

І квартал

Управління охорони
здоров’я

14.

І квартал

Про
затвердження
Програми
медикосоціального забезпечення пільгових та
соціально незахищених верств населення
м. Кіровограда на 2012 рік
Про затвердження Програми економічного і
соціального розвитку галузі охорони здоров’я

15.

І квартал

Управління
розвитку
транспорту та зв’язку

16.

І квартал

Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору
на 50 відсотків від абонентської плати за
користування квартирними телефонами
Про затвердження Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та зв’язку
у м. Кіровограді на 2012 рік

17.

Лютийберезень

Про затвердження звіту про
міського бюджету за 2011 рік

18.

І квартал

19.

І квартал

Бюджетна
програма
організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності управління
містобудування та архітектури на 2012 рік
Внесення змін до Комплексної програми
внесення змін до генерального плану міста
Кіровограда (коригування генерального плану
міста Кіровограда), розроблення
картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в
цифровій і графічній формі, плану зонування
території міста Кіровограда та детального
плану території міста Кіровограда
(першочерговість розроблення плану чергових
ліній магістральних вулиць міста та
планування транспортних вузлів з розв’язкою
руху в двох рівнях, визначення архітектурнопланувальних рішень)

20.

І квартал

21.

І квартал

22.

Січень,
лютий

Управління охорони
здоров’я

Управління
розвитку
транспорту та зв’язку

виконання Фінансове управління

Про утворення служби містобудівного
кадастру м. Кіровограда

Управління
містобудування та
архітектури
Управління
містобудування та
архітектури

Управління
містобудування та
архітектури
Про затвердження Програми соціального Відділ соціальної
захисту та соціальної підтримки окремих підтримки населення
категорій населення міста Кіровограда на
2012 рік
Про затвердження Програми підготовки, Відділ кадрової роботи
перепідготовки та підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування
виконавчих
органів
та
працівників
Кіровоградської міської ради на 2012 рік
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№
п/п
23.

24.

Дата
Відповідальний за
Назва питання
проведення
підготовку
Січень,
Про затвердження Програми фінансового Відділ кадрової роботи
лютий
забезпечення відзначення визначних подій та
нагородження відзнаками Кіровоградської
міської ради та виконавчого комітету в
м. Кіровограді на 2012 рік
Січень
Про
затвердження
Міської
програми Відділ сім’ї та молоді
підтримки сімей на 2012 рік

25.

Січень

Про
затвердження
Міської
програми Відділ сім’ї та молоді
відпочинку та оздоровлення дітей на 2012 рік

26.

Січень

27.

Січень

Про затвердження Міської цільової соціальної Відділ сім’ї та молоді
програма реформування системи закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, на 2012 рік
Про
затвердження
Програми
"Молодь Відділ сім’ї та молоді
Кіровограда" на 2012 рік

28.

Січень

Про затвердження Програми розвитку Відділ
культури
культури та туризму в м. Кіровограді на туризму
2012 рік

29.

Січень

Про затвердження Програми реалізації вимог Відділ дозвільних
Закону України "Про дозвільну систему у процедур
сфері господарської діяльності" на 2012 рік

30.

Січень,
лютий

Відділ дозвільних
процедур

31.

Січень

Про скасування "Положення про державних
адміністраторів та порядок його взаємодії з
місцевими дозвільними органами, суб’єктами
господарювання та територіальним органом
спеціально уповноваженого органу з питань
дозвільної системи у сфері господарської
діяльності",
затвердженого
рішенням
Кіровоградської міської ради від 17 червня
2008 року № 601
Про затвердження Програми розвитку
фізичної культури і спорту в місті Кіровограді
на 2012 рік

32.

Січень

Сектор інформаційного
та комп’ютерного
забезпечення

33.

Лютий

Про затвердження Програми розвитку
комп’ютеризації
виконавчих
органів
Кіровоградської
міської
ради
на
2012 рік
Про створення міського соціального готелю
для бездомних громадян

34.

Лютий

і

Відділ фізичної
культури та спорту

Кіровоградський
міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Про затвердження Комплексної програми Кіровоградський
соціальної підтримки сімей, дітей та молоді міський
центр
м. Кіровограда на 2012 рік
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

4
№
п/п
35.

36.

Дата
Назва питання
проведення
Січень
Про затвердження Комплексної програми
діяльності Кіровоградської міської дружини
на 2012 рік
Січень
Про затвердження Програми представництва
Асоціації міст Кіровоградської області та
Кіровоградського регіонального відділення
Асоціації міст України

Відповідальний за
підготовку
Міська дружина

Кіровоградське
регіональне відділення
Асоціації міст України

ІІ квартал
1.

ІІ квартал

2.

ІІ квартал

3.

ІІ квартал

4.

Травень

5.

ІІ квартал

6.

До 25 червня

Про затвердження Порядку встановлення
тарифів на транспортні послуги в міському
пасажирському транспорті м. Кіровограда
Про затвердження бюджетних програм по
галузі охорони здоров’я
Про надання грошової допомоги на лікування
Героя Соціалістичної праці Кошурка О.О.
Про визначення балансоутримувачів пам’яток
археології, історії та монументального
мистецтва, розташованих на території міста
Кіровограда
Про затвердження Програми боротьби з
карантинними рослинами на 2012-2020 роки

Управління розвитку
транспорту та зв’язку
Управління охорони
здоров’я
Відділ соціальної
підтримки населення
Відділ культури і
туризму

Головне управління
житлово-комунального
господарства
Про стан виконання Комплексної програми Юридичний відділ
профілактики злочинності в м. Кіровограді на
2011-2015 роки

ІІІ квартал
1.

ІІІ квартал

2.

Серпень

3.

ІІІ квартал

Про закріплення зупинок громадського
транспорту за комунальними підприємствами
міста
Про
присвоєння
звання
"Почесний
громадянин м. Кіровограда"
Про стан виконання програми правової
освіти населення міста Кіровограда на
2011-2015 роки

Головне управління
житлово-комунального
господарства
Відділ кадрової роботи
Юридичний відділ

ІV квартал
1.

ІV квартал

Про
затвердження
плану
діяльності Управління економіки
Кіровоградської міської ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2013 рік

2.

Грудень

3.

ІV квартал

4.

ІV квартал

Про
внесення
змін
до
рішення
Кіровоградської міської ради від 18.12.07
№ 362
Про уточнення заходів по забезпеченню
виконання
Програми
запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків на 2012 рік
Про затвердження програми запобігання
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків на 2013 рік

Управління економіки

Управління з питань
надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту
населення
Управління з питань
надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту
населення
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№
п/п
5.

7.

Дата
Відповідальний за
Назва питання
проведення
підготовку
ІV квартал Про затвердження Програми по реалізації у Служба у справах дітей
м. Кіровограді Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини,
на 2013 рік
ІV квартал Про
затвердження
Міської
програми Служба у справах дітей
соціально-правового
захисту
дітей
та
профілактики правопорушень у дитячому
середовищі, на 2013 рік
ІV квартал Про звільнення від державного мита
Служба у справах дітей

8.

Грудень

Про міський бюджет на 2013 рік

Фінансове управління

9.

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року (за
потреби)

Внесення змін до міського бюджету на
2012 рік
Внесення змін до Статутів навчальних
закладів міста
Внесення змін до Положення про управління
освіти
Про перейменування навчальних закладів

Фінансове управління

14.

Протягом
року

Про внесення змін до "Програми розвитку Головне
управління
житлово-комунального
господарства
та житлово-комунального
благоустрою міста на 2012 рік"
господарства

15.

Протягом
року

Про внесення змін до "Програми будівництва, Головне
управління
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації житлово-комунального
дорожньої системи в місті Кіровограді на господарства
2012 рік"

16.

Протягом
року

Прийняття
до
комунальної
відомчого житлового фонду

17.

Протягом
року (за
потреби)

власності Головне
управління
житлово-комунального
господарства
Про перерозподіл видатків бюджету розвитку Управління
в розрізі об’єктів управління капітального капітального
будівництва
будівництва

18.

Протягом
року (за
потреби)

Внесення змін до Положення про управління
містобудування та архітектури
Кіровоградської міської ради

19.

Протягом
року

20.

Протягом
року (за
потреби)

Про розміщення тимчасових споруд для Управління
провадження підприємницької діяльності
містобудування та
архітектури
Про розгляд протестів прокурора
Управління
містобудування та
архітектури

6.

10.
11.
12.
13.

Управління освіти
Управління освіти
Управління освіти

Внесення змін до фінансового забезпечення Управління освіти
Програми розвитку освіти міста Кіровограда
на 2011 -2015 роки

Управління
містобудування та
архітектури
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№
п/п
21.

22.

23.

24.

Дата
Назва питання
проведення
Протягом
Про надання одноразової матеріальної
року
допомоги малозабезпеченим громадянам міста
Кіровограда
Протягом
Питання регулювання земельних відносин:
року
а) про надання згоди на розроблення проектів
відведення земельних ділянок;
б) про затвердження проектів відведення
земельних ділянок;
в) про надання земельних ділянок у власність;
г) про надання земельних ділянок в оренду;
д) про передачу земельних ділянок в постійне
користування;
є) про викуп земельних ділянок;
ж) про припинення та поновлення договорів
оренди на земельні ділянки
Щоквартально Про зняття з контролю рішень міської ради

До 25 грудня

Розділ ІІ

Відповідальний за
підготовку
Відділ
соціальної
підтримки населення
Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього
природного середовища

Управління
апарату
Кіровоградської міської
ради
Про стан виконання Комплексної програми Юридичний відділ
профілактики злочинності в м. Кіровограді на
2011-2015 роки
Питання,
що передбачаються для розгляду постійними комісіями, у тому
числі на їх спільних засіданнях

Графік проведення засідань постійних комісій визначає голова комісії

І квартал
1.

2.
3.

Про розгляд та погодження проектів рішень Виконавчі
органи
міської ради, які виносяться на розгляд сесії
міської ради,
депутати міської ради,
постійні комісії
Розгляд звіту про виконання міського Фінансове управління
бюджету за 2011 рік
Інші питання

ІІ квартал
1.

2.
3.

Про розгляд та погодження проектів рішень Виконавчі
органи
міської ради, які виносяться на розгляд сесії
міської ради,
депутати міської ради,
постійні комісії
Розгляд звіту про виконання міського Фінансове управління
бюджету за І квартал 2012 року
Про стан виконання рішення Кіровоградської Постійна комісія
міської ради від 31 травня 2011 року № 570 міської ради з питань
"Про упорядкування роздрібної торгівлі торгівлі, побутового
пивом, алкогольними та слабоалкогольними обслуговування,
напоями на території міста Кіровограда"
громадського
харчування, захисту
прав споживачів та цін
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№
п/п
4.

Дата
проведення

5.

Відповідальний за
підготовку
Розглянути питання щодо упорядкування Управління
розвитку
схеми транспортних маршрутів та зупинок в транспорту та зв’язку
місті. Відкриття нових маршрутів
Інші питання
Назва питання

ІІІ квартал
Про розгляд та погодження проектів рішень Виконавчі
органи
міської ради, які виносяться на розгляд сесії
міської ради,
депутати міської ради,
постійні комісії
Розгляд звіту про виконання міського Фінансове управління
бюджету за І півріччя 2012 року

1.

2.

3.

Заслухати
звіт
Головного
управління Головне
управління
житлово-комунального господарства про хід житлово-комунального
виконання «Програми розвитку житлово- господарства
комунального господарства та благоустрою
міста Кіровограда» на 2012 рік

4.

Інші питання

ІV квартал
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Про розгляд та погодження проектів рішень Виконавчі
органи
міської ради, які виносяться на розгляд сесії
міської ради,
депутати міської ради,
постійні комісії
до 30
Розгляд звіту про виконання міського Фінансове управління
листопада
бюджету за 9 місяців 2012 року
Листопад - Розгляд проекту рішення міської ради «Про Фінансове управління
грудень
міський бюджет на 2013 рік»
Листопад
Про хід виконання Програми реформування і Головне
управління
розвитку житлово-комунального господарства житлово-комунального
м. Кіровограда на 2010-2014 роки
господарства
Інші питання
Щомісячно
Розгляд
оперативної
інформації
про Фінансове управління
щомісячне виконання доходної та видаткової
частини міського бюджету на 2012 рік
За потреби Перерозподіл бюджетних асигнувань за Фінансове управління
кодами функціональної класифікації в межах
головних розпорядників коштів
Заходи
щодо вивчення депутатами чинного законодавства,
Розділ ІІІ
досвіду роботи місцевого самоврядування

І квартал
Визначення потреб у підвищенні кваліфікації
депутатів Кіровоградської міської ради

1.

2.

За потреби

Управління
апарату
Кіровоградської міської
ради
Провести семінар-практикум для депутатів Управління
апарату
Кіровоградської міської ради
шостого Кіровоградської міської
скликання на тему:
ради
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№
п/п

Дата
проведення

Назва питання

Відповідальний за
підготовку

"Правове
та
організаційно-методичне
забезпечення діяльності депутатів місцевих
рад";

ІІ квартал
Організувати навчання та роз’яснення по
питанню створення та функціонування
об’єднань співвласників багатоповерхових
будинків та формування нових структур
управління будинками
Вивчення
передового
досвіду
роботи
місцевого самоврядування в декількох містах
України з питань житлово-комунального
господарства та благоустрою

1.

2.

Головне
управління
житлово-комунального
господарства

Головне
управління
житлово-комунального
господарства

ІІІ квартал
1.

Вересень

Вивчення
передового
досвіду
роботи Головне
управління
місцевого самоврядування в декількох містах житлово-комунального
України з питань житлово-комунального господарства
господарства та благоустрою

2.

Протягом
року
(за
потреби)
Протягом
року

Направлення на підвищення кваліфікації
депутатів Кіровоградської міської ради

3.

Розділ ІV
1.

Розділ V

Управління
апарату
Кіровоградської міської
ради
Тематичний постійно діючий семінар «Моя Управління
апарату
професія – служити народу України»
для Кіровоградської міської
депутатів міської ради з залученням працівників ради
Державного закладу "Центр перепідготовки та
підготовки кваліфікації працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ і організацій Кіровоградської обласної
державної адміністрації"
Заходи
щодо вивчення депутатами діяльності підприємств, організацій,
установ міста
Про проблеми в роботі комунального
Головне управління
підприємства електричних мереж зовнішнього
житловоосвітлення „Міськсвітло” та комунального
комунального
підприємства по утриманню шляхів
господарства
ІНШІ ЗАХОДИ ТА ПИТАННЯ,
пов’язані з практичною реалізацією повноважень
та обов’язків депутатів

1.

Відповідно до
розпоряджень
міського
голови

Участь у роботі сесії міської ради

2.

Відповідно
до
Регламенту

Участь у роботі постійних комісій міської Депутат міської ради
ради

Депутат міської ради
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№
п/п
3.

4.

5.
6.

Дата
проведення
Згідно з
графіком
прийому
виборців
депутатів та
депутатських
фракцій

За окремим
планом
роботи
фракцій, груп
За окремим
графіком
Щоквартально

Відповідальний за
підготовку
Робота на закріплених територіях, організація Депутат міської ради
прийому виборців
Назва питання

Участь у засіданнях депутатських фракцій та Депутат міської ради
груп міської ради
Звіти депутатів міської ради перед виборцями
Проведення
тематикою

Дня

Начальник управління апарату
Кіровоградської міської ради

депутата

за

Депутат міської ради

окремою Управління апарату
Кіровоградської міської
ради

Л. Масло

