Додаток 2
до Програми економічного і соціального
розвитку міста Кіровограда на 2012 рік
Система заходів
по виконанню Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік
Зміст заходу
Розробник
Результат провадження
1
2
3
3.1. Забезпечення соціально – економічного зростання
3.1.1. Інвестиційна політика
Залучення інвестиції в основний капітал
Управління економіки Будівництво об’єктів промисловості,
житлово-комунального та соціального
призначення
3.1.2 Регуляторна політика та розвиток підприємництва
Створення сприятливого підприємницького та
Управління економіки
інвестиційного середовища для розвитку малого
бізнесу Удосконалення і якісне наповнення
регуляторних процесів
Сприяння розвитку самоорганізації підприємців
3.1.4. Приватизація й управління комунальною власністю
Здійснення ефективного управління установами,
Управління власності
організаціями, підприємствами комунальної власності та
приватизації
комунального майна
3.1.5. Формування конкурентного середовища
Заходи щодо реалізації вимог
Закону України Державні
„Про дозвільну систему у
сфері господарської адміністратори
діяльності ” у 2012 році

Врахування громадської думки при
підготовці нормативних актів.
Створення нових робочих місць.
Забезпечення інформаційно –
консультативними послугами малого
бізнесу у місті
Підвищення якості експертної
оцінки, техобстежень

Виконання вимог Закону України
«Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності
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3.1.6. Розвиток внутрішнього споживчого ринку та послуг
Управління по
Надання пільг на послуги лазні окремим категоріям
сприянню розвитку
відвідувачів
Здійснення контролю за організацією обслуговування торгівлі та побутового
обслуговування
населення підприємствами торгівлі, громадського
населення
харчування та побутового обслуговування

3
Задоволення споживчого попиту
Підвищення рівня обслуговування
Пільгове обслуговування населення
послугами лазні

3.2. Модернізація виробництва та інфраструктури
3.2.1 Модернізація транспортної інфраструктури, розвитку зв’язку
Управління розвитку
Перевезення пільгових категорій населення
транспорту та зв’язку
Організація проведення конкурсів на перевезення
пасажирів
Звільнення від оплати за користування радіоточками
та телефонами інвалідів І і ІІ груп по зору
Обстеження пасажиропотоку
3.2.2 Будівництво та житлова політика
Здійснення добудови об’єктів житлового будівництва Управління економіки
з високим ступенем будівельної готовності
3.3. Підвищення стандартів життя
3.3.1 Демографічна, сімейна, молодіжна та міграційна політика
Утримання дитячо-юнацьких клубів
Відділ сім’ї та молоді
Соціальна допомога найменш забезпеченим студентам
Оздоровлення дітей
Утримання дитячого будинку інтернатного типу
«Наш дім»
Загальноміські освітньо–виховні заходи

Перевезення пільгових категорій
населення
Удосконалення системи проведення
конкурсів
Забезпечення соціального захисту
інвалідів
Розвитку ринку доступного житла

Соціальна підтримка та організація
змістовного дозвілля молоді
Забезпечення житлом молодих сімей
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Поліпшення матеріальних та соціальних умов
проживання
Соціальної реабілітації та стимулювання здорового
способу життя молоді та різних категорій сімей міста

2
Кіровоградський
міський центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

3
Профілактика негативних явищ у
дитячому та молодіжному середовищі,
робота з дітьми-інвалідами

Заходи щодо підтримки дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей Підтримка дітей – сиріт та дітей,
виконавчого комітету
позбавлених батьківського піклування

3.3.2 Підвищення якості й конкурентоспроможності освіти. Удосконалення системи управління освітою
Управління освіти
Розвиток позашкільної освіти
Гармонійний розвиток дітей
Комп’ютеризація закладів освіти
Забезпечення технологічним інвентарем їдалень
закладів освіти
Заходи щодо оснащення спортивним інвентарем
закладів освіти
3.3.3. Покращення здоров’я населення
Заходи щодо виконання національних, комплексних
Управління охорони
програм охорони здоров’я населення
здоров’я
3.3.5. Забезпечення природної і техногенної безпеки
Розчистка русла річки Інгулу в межах міста Управління земельних
Кіровограда згідно з робочим проектом "Розчистка відносин та охорони
р. Інгулу на ділянці від мосту по вулиці Кірова до навколишнього
гирла р. Сугоклеї"
природного середовища
Розробка проектів землеустрою з організації та
встановлення меж земельних ділянок під об’єктами
зеленого будівництва
Проведення обрізування та знесення фаутних дерев

Покращання стану здоров’я населення
міста, підвищення якості лікування
Зменшення
рівня
ґрунтових
вод, поліпшення екологічних умов,
зменшення недостатньо очищених
скидів у поверхневі джерела водних
об’єктів
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Перенесення комунікаційних мереж
Розчистка русла річки Інгулу в межах міста
Кіровограда згідно з робочим проектом «Розчищення
обвідного каналу р. Інгулу в районі парка Пушкіна
міста Кіровограда»
Реконструкція природно-заповідних об’єктів парківпам’яток садово-паркового мистецтва
Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій
Заходи невідкладного реагування щодо ліквідації
надзвичайних ситуацій та їх наслідків
Заходи щодо організації рятування на водах
Управління з питань
Запобігання виникненню та ліквідації
надзвичайних ситуацій
надзвичайних ситуацій
Заходи із забезпечення протипожежного захисту
та цивільного захисту
житла, життя і здоров’я людей, інфраструктури міста
населення
та з організації рятування на водах
Заходи щодо розвитку системи зв’язку, оповіщення та
інформатизації
3.3.6 Підвищення ефективності і реформування житлово-комунального господарства
Фінансова підтримка підприємств житловоГоловне управління
Підвищення якості житловокомунального господарства
житлово-комунального
комунальних послуг, забезпечення
сталого функціонування житловоКапітальний ремонт об’єктів тепло -, водопостачання господарства
комунального господарства
Капітальний ремонт житлового фонду
Благоустрій міста
Внески органів місцевого самоврядування у статутні
фонди підприємств
Експлуатація дорожньої системи
Будівництво, ремонт, реконструкція доріг
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3.3.7 Зайнятість населення та ринок праці
Працевлаштування незайнятого населення
Організація громадських робіт
3.3.8. Ринок культури та туризму
Збереження та розвиток існуючої мережі закладів
культури, забезпечення їх матеріальною базою
Сприяння розвитку туризму
Розвиток фольклору, народних ремесел
Утримання творчих колективів
3.3.9. Розвиток фізичної культури та туризму
Організація фізичного виховання, фізкультурнооздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій
та соціально-побутовій сферах
Організація фізичного виховання, фізкультурнооздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій
та соціально-побутовій сферах
3.3.10. Соціальний захист
Надання різних видів грошової допомоги
Фінансова підтримка громадських організацій
Виплата пансіонів та доплат до пенсій почесним
громадянам

2

3

Управління економіки

Зменшення напруги на ринку праці
Забезпечення зайнятості населення

Відділ культури і
туризму

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

Відділ фізичної
культури та спорту

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

Відділ соціальної
підтримки населення,

Часткове вирішення проблем
малозабезпечених верств населення
міста

Головне управління
житлово-комунального
господарства
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Звільнення від оплати за користування житловокомунальними послугами членів сімей
військовослужбовців, що загинули в Афганістані, та
інвалідів І і ІІ груп по зору
Заходи щодо утримання територіальних центрів
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян
3.3.11. Розширення інформаційного простору
Економічна підтримка вісника „Вечірня газета ”
Утримання сайту

Заступник начальника управління економіки

2

Відділ по роботі із
засобами масової
інформації

3

Висвітлення
діяльності
Кіровоградської міської ради та
виконавчого комітету

А.Пузакова

