КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 02 лютого 2021 року

№ 48

Про затвердження перспективного плану
роботи міської ради на 2021 рік
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до статей 20, 22 Регламенту Кропивницької міської
ради восьмого скликання, враховуючи пропозиції виконавчих органів
Кропивницької міської ради, секретаря міської ради, депутатів міської ради,
Кропивницька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити перспективний план роботи Кропивницької міської ради на
2021 рік, що додається.
2. Керівникам управлінь, відділів, служб міської ради та виконавчого
комітету забезпечити якісну підготовку питань для розгляду Кропивницькою
міською радою та дієвий контроль за виконанням прийнятих рішень.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голів постійних
комісій міської ради та секретаря міської ради О.Колюку.

Міський голова

Людмила Масло 35 83 92

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кропивницької міської ради
02 лютого 2021 року № 48

№
з/п
1

1.

2.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
роботи міської ради на 2021 рік
Перелік основних питань,
які пропонується внести на розгляд міської ради
Назва питання
Відповідальні
2

Затвердження звіту про виконання
міського бюджету за 2020 рік

3

Орієнтовний
термін
виконання
4

Фінансове
управління

березень квітень

Внесення
змін
до
бюджету
територіальної громади на 2021 рік

протягом
року

Затвердження прогнозу бюджету
територіальної громади на 20232024 роки

серпень вересень

Про бюджет Кропивницької міської
територіальної громади на 2022 рік
Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 17 січня 2017
року № 762 «Про затвердження
Програми розвитку дорожнього
господарства та безпеки руху в місті
Кропивницькому на 2017-2021 роки»

грудень
Головне управління Протягом
житловороку, за
комунального
необхідності
господарства

Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 17 січня 2017
року № 763 «Про затвердження
Програми утримання, благоустрою та
розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького
на 2017-2021 роки»

Протягом
року, за
необхідності

Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради від 12 липня
2018 року № 1765 «Про затвердження
Програми розвитку та збереження
зелених насаджень у місті
Кропивницькому на 2018-2021 роки»

Протягом
року, за
необхідності

2

1

2

3

«Про безоплатну передачу завершених Управління
будівництвом зовнішніх інженерних
капітального
мереж у спільну власність
будівництва
територіальних громад сіл, селищ і
міст Кіровоградської області»

3.

4.

5.

4

ІІ квартал

«Про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2276 «Про
затвердження Програми капітального
будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об´єктів
комунального господарства і
соціально-культурного призначення
міста Кропивницького на 2019 2021 роки»

ІІ, ІІІ квартал

«Про затвердження Програми
капітального будівництва,
реконструкції та капітального ремонту
об´єктів комунального господарства і
соціально-культурного призначення
міста Кропивницького на 2022 2025 роки»

ІV квартал

«Про затвердження Міської Програми
ІV квартал
забезпечення молоді житлом
на 2022 – 2025 роки»
щомісяця
Питання щодо регулювання земельних Управління
земельних відносин
відносин
та охорони
навколишнього
природного
середовища
І півріччя
Про затвердження Програми розвитку Управління
культури і туризму
культури в м. Кропивницькому на
2021-2025 роки
Про затвердження Програми
Управління з питань жовтень
захисту прав дітей
забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа на 20222023 роки
Про звільнення від сплати державного
мита

грудень

3

1

6.

2

Про внесення змін до рішення
міської ради від 31 січня 2019 року
№ 2275 «Про затвердження
Програми запобігання
надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків на 20192021 роки»

7.

Про затвердження Програми
запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків
на 2022-2025 роки
Про внесення змін до рішення
Міської ради міста Кропивницького
від 31 січня 2019 року № 2285 «Про
затвердження Програми розвитку
місцевого електронного урядування
на 2019-2021 роки»

8.

Про затвердження Програми на
2022-2024 роки
Про внесення змін до Програми
управління комунальним майном
на 2020-2022 роки

Про затвердження переліку об'єктів
комунальної власності
м. Кропивницького, які підлягають
приватизації
9. Про передачу майна та матеріальнотехнічних засобів підшефним
військовим частинам та
Кропивницькому міському
військовому комісаріату
10. Про затвердження Міської програми із
забезпечення
рівних
прав
та
можливостей жінок і чоловіків на
2021-2023 роки
Про внесення змін
програми
«Молодь»
2023 роки

до Міської
на
2021-

Про внесення змін до Міської
програми відпочинку та оздоровлення
дітей на 2021-2023 роки

3

4

Відділ з питань
надзвичайних
ситуацій
та
цивільного захисту
населення

червень,
грудень

грудень

Управління
інформаційних
технологій

Управління
комунальної
власності

І квартал
/березень

ІV квартал
/грудень
1 квартал

2 квартал

Сектор мобілізаційної
роботи та
територіальної
оборони

протягом
року

Управління молоді
та спорту

ІV квартал

ІV квартал

ІV квартал

4

1

2

3

Про внесення змін до Міської
програми підтримки сімей на 20212023 роки

Про внесення змін до Програми
розвитку фізичної культури і спорту
в місті Кропивницькому на 20212024 роки
11. Про внесення змін до рішення
міської ради від 29 січня 2014 року
№
2774
«Про
затвердження
Програми створення та розвитку
містобудівного кадастру у складі
управління
містобудування
та
архітектури Кіровоградської міської
ради на 2014-2021 роки» (зі
змінами)
12. Про затвердження Програми розвитку
міського пасажирського транспорту та
зв’язку у м. Кропивницькому на 20212023 роки

ІV квартал

ІV квартал

Управління
містобудування та
архітектури

Управління
транспорту та
зв’язку

Про звільнення осіб з інвалідністю І та
ІІ груп по зору на 50 відсотків від
абонентської плати за користування
квартирними телефонами
Про встановлення транспортного
податку
13. Про присвоєння звання «Почесний
громадянин міста Кропивницького»
14. Про затвердження галузевих програм
на 2021 рік та внесення змін до
програм
15. Про звіт щодо здійснення державної
регуляторної політики у 2020 році
Про затвердження Плану дій сталого
енергетичного розвитку і клімату
міста Кропивницького на період
до 2030 року
Про затвердження Програми
економічного і соціального розвитку
міста Кропивницького на 2021 рік та
основні напрями розвитку на 2022 і
2023 роки

4

вересень
ІІІ квартал

І квартал

І-ІІ квартал

Управління
персоналу
Виконавчі органи
Департамент з
питань економічного
розвитку

ІІ-ІІІ квартал
серпень
І квартал,
протягом
року
І квартал
І квартал

І квартал

5

1

2
Про затвердження Програми
зайнятості населення міста
Кропивницького на 2021-2023 роки

3

Про затвердження Програми розвитку
малого та середнього підприємництва
у м. Кропивницькому

4
І квартал

І квартал
І квартал

Про затвердження Програми
формування позитивного
міжнародного та інвестиційного
іміджу м. Кропивницького на 20212023 роки
Про затвердження Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Кропивницькому на
2021-2024 роки
16. Про внесення змін до Програми
Департамент
соціального захисту та соціальної
соціальної політики
підтримки окремих категорій
населення міста

І квартал

Протягом
року

Про внесення змін до Комплексної
програми підтримки учасників
антитерористичної операції в східних
областях України та членів їх сімей

Протягом
року

Про затвердження складу комісії з
розгляду питань щодо надання
одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста
Кропивницького
17. Про затвердження Міської програми
профілактики та протидії злочинності
«Безпечне місто» на 2021-2023 роки»

Протягом
І кварталу

Управління з питань
запобігання і
виявлення корупції

І квартал

6

№
з/п
1

1.

Перелік основних питань,
які пропонується розглянути на засіданнях постійних комісій
Орієнтовний
Назва питання
Відповідальні
термін
виконання

2

3

4

Інформація до звіту про виконання
бюджету міста за 2020 рік та
затвердження звіту про виконання
бюджету міста за 2020 рік

березень
Постійна комісія
міської ради з питань
бюджету та податкової
політики

Інформація та звіти про виконання
бюджету територіальної громади;
І квартал 2021 року;
І півріччя 2021 року;
9 місяців 2021 року

травень
серпень
листопад

Розгляд проєкту рішення про
внесення змін до бюджету
територіальної громади на 2021 рік

за
необхідності

Розгляд проєкту рішення міської ради
«Про прогноз до бюджету
територіальної громади на 2023-2024
роки»

серпень

Розгляд проєкту рішення міської ради
«Про бюджет Кропивницької міської
територіальної громади на 2022 рік»

листопад –
грудень

Про погодження рішення міської
ради «Про внесення змін до рішення
міської ради від 31 січня 2019 року
№ 2275 «Про затвердження
Програми запобігання
надзвичайним ситуаціям та
ліквідації їх наслідків на 20192021 роки»

травень,
грудень

Про погодження рішення міської
ради «Про затвердження Програми
запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків
на 2022-2025 роки»

листопад

7

1
2.

3.

2

3

4

Про звільнення на 50 % від оплати за
користування житлово-комунальними
послугами окремих пільгових
категорій населення

Постійна комісія
протягом
міської ради з питань року
охорони здоров’я,
освіти, соціальної
політики, культури та
спорту

Про надання згоди на розроблення
проєктів щодо відведення земельних
ділянок;

Постійна комісія
міської ради з
питань екології,
земельних відносин
та комунальної
власності

Про
затвердження
проєктів
відведення (технічна документація)
земельних ділянок;

протягом
року

Про надання земельних ділянок у
власність, в оренду;
Про передачу земельних ділянок в
постійне користування;
Про викуп земельних ділянок;
Про припинення та поновлення
договорів оренди земельних ділянок
4.

5.

6.

Про хід розвитку міського
Постійна комісія
І квартал
пасажирського транспорту та зв’язку в міської ради з питань
житловомісті
комунального
господарства та
транспорту
Про дотримання правил торгівлі
Постійна комісія
І півріччя
міської ради з питань
економічного
розвитку,
промисловості,
підприємництва,
інвестицій та
регуляторної
політики
Про хід реалізації галузевих програм Постійна комісія
ІІ - ІІІ
житлово-комунального господарства міської ради з питань квартал
міста
житловокомунального
господарства та
транспорту

8

1

7.

8.

2

Про розгляд електронних петицій, які
надходять до міської ради та
виконавчих органів
Про зняття з контролю окремих
рішень міської ради

3

4

Постійні комісії
міської ради

протягом
року

Постійні комісії
міської ради

протягом
року

Дні депутата (за необхідності та пропозиціями депутатів,
секретаря міської ради)

