ПРОЕКТ № 790



УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «__» _______ 201___ року						№ _____

Про затвердження перспективного 
плану роботи міської ради на 2017 рік


	Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 20, 22 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання, враховуючи пропозиції виконавчих органів Кіровоградської міської ради та секретаря міської ради, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

	1. Затвердити перспективний план роботи міської ради на 2017 рік (додається).
	2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Табалова А.О. 




Міський голова									А.Райкович







Масло 24 03 14






ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської міської ради
«____» ________ 201_ року № ______

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи міської ради на 2017 рік
№
з/п
Питання
Головний виконавець

І квартал
орієнтовні дати проведення пленарних засідань -  
24.01.2017,  21.02.2017,  23.03.2017

1.
 Про затвердження галузевих програм 
 Керівники виконавчих органів
2.
 Про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних громад 
м. Кропивницького та селища Нового в Кропивницьку територіальну громаду з центром у м. Кропивницькому
 Управління економіки
3.
 Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2016 році
 Управління економіки
4.
 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2016 рік
 Фінансове управління

5.
 Про прийняття до комунальної власності 
ДЗ “Спеціалізована медико-санітарна частина № 19” МОЗ України
 Управління охорони здоров’я 
6.
 Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по 
зору на 50 відсотків від абонентської 
плати за користування квартирними телефонами
 Управління розвитку транспорту та зв’язку
7.
 Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж                   м. Кропивницького
 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
8.
 Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
м. Кропивницького
 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
9.
 Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків в Республіці Афганістан
 Відділ соціальної підтримки населення
10.
 Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору
 Відділ соціальної підтримки населення
11.
 Про безоплатну передачу завершених будівництвом водопровідних мереж у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області
 Управління капітального будівництва
12.
 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2093 “Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб”
 Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
13.
 Про надання звіту про роботу управління адміністративних послуг Кіровоградської міської ради за 2016 рік
 Управління адміністративних послуг
14.
 Питання щодо регулювання земельних відносин
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
15.
 Інформація щодо виконання законодавства про взаємодію органів місцевого самоврядування та інституту громадянського суспільства
 Відділ з питань внутрішньої політики
16.
 Про забезпечення Кіровоградською ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Кіровоградській області надходжень коштів до бюджету міста Кропивницького у 2016 році
 Кіровоградська ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Кіровоградській області
17.
 Про визначення  орієнтовних  строків  проведення звітів депутатів міської 
ради перед виборцями
 Постійна комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами,забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності

Орієнтовна дата проведення Дня депутата -
16.02.2017, 30.03.2017

1.
 Напрямки розвитку соціальної політики в м. Кропивницькому (з виїздом до закладу)
 Відділ соціальної підтримки населення
2.
 Напрямки розвитку соціальної політики в          м. Кропивницькому (з виїздом до лікувального закладу)
 Управління охорони здоров'я 
3.
 Стан галузі фізичної культури та спорту
 Відділ фізичної культури та спорту
4.
 Про стан обліку дитячих та спортивних майданчиків в м. Кропивницькому
 Керівники виконавчих органів


ІІ квартал
орієнтовні дати проведення пленарних засідань -  
25.04.2017,  01.06.2017,  29.06.2017

1.
 Про створення КП «Кіровоградський міський стоматологічний центр»
 Управління охорони здоров’я
2.
 Про затвердження переліку об'єктів, 
які підлягають приватизації
 Управління комунальної власності
3.
 Про внесення змін до рішень міської ради
 Керівники виконавчих органів
4.
 Про заслуховування звітів керівників виконавчих органів міської ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує
 Керівники виконавчих органів
5.
 Про зняття з контролю окремих рішень міської ради
 Управління апарату Кіровоградської міської ради
6.
 Питання щодо регулювання земельних відносин
 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Орієнтовна дата проведення Дня депутата -
17.05.2017

1.
 Напрямки розвитку соціальної політики в м. Кропивницькому (з виїздом до соціального гуртожитку)
 Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Відділ сім'ї та молоді,
Служба у справах дітей
2.
 Екологічна ситуація в місті: оцінка існуючого становища
Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

ІІІ квартал
орієнтовні дати проведення пленарних засідань -  
20.07.2017, 14.09.2017

1.
 Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста”
Відділ кадрової роботи
2.
 Про внесення змін до міського бюджету
 Фінансове управління
3.


4.
 Про стан охорони публічного порядку та боротьби зі злочинністю в місті Кропивницькому
 Начальник Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області
5.
 Про забезпечення Кіровоградською ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Кіровоградській області надходжень коштів до бюджету міста Кропивницького за І півріччя 2017 року
  Кіровоградська ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Кіровоградській області
6.
 Питання щодо регулювання земельних відносин
 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Орієнтовна дата проведення Дня депутата -
12.07.2017,  27.09.2017

1.
 Про реалізацію Програми стерилізації безпритульних тварин та підтримки громадських організацій “Бім” та “Щасливий пес”
 Головне управління житлово-комунального господарства
2.
 Про реформування системи управління житловим фондом в місті Кропивницький
 Головне управління житлово-комунального господарства


ІV квартал
орієнтовні дати проведення пленарних засідань -  
19.10.2017,  23.11.2017,  26.12.2017

1.
 Про звільнення від державного мита
 Служба у справах дітей
2.
 Про забезпечення сприятливого інвестиційного клімату, стан залучення інвестицій в економіку міста Кропивницького у 2017 році
 Управління економіки
3.
 Про міський бюджет на 2018 рік
 Фінансове управління
4.
 Про звіти постійних комісій міської ради
 Голови постійних комісій міської ради
5.
 Питання щодо регулювання земельних відносин
 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
6.
 Про Перспективний план роботи міської ради на 2018 рік
Постійні комісії міської ради

Орієнтовна дата проведення Дня депутата -
05.10.2017,  09.11.2017

1.
 Про виконання заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного та санітарного стану річки Сугоклея (в районі Масляниківки від ставка в парку Перемоги до злиття річки Інгул)
 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища,
 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
2.
 Про реконструкцію водопровідних мереж в м. Кропивницькому
 Генеральний  директор ОКВП “Дніпро-Кіровоград”
______________________________


