Проект

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

(ХХХІІІ сесія VІ скликання)

24.04.2013
⌐

м. Кривий Ріг

№ 1891

¬
Про внесення змін до рішення
міської ради від 28.12.2012
№1566 «Про затвердження
Програми розвитку місцевого
самоврядування в м. Кривому
Розі на 2013 рік»
З метою ефективного використання коштів для виконання заходів,
затверджених рішенням міської ради від 28.12.2012 №1566 "Про затвердження
Програми розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі на 2013 рік";
керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська
рада вирішила:
1. Унести зміни до рішення міської ради від 28.12.2012 №1566 "Про
затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі
на 2013 рік", зі змінами, а саме: викласти пункти 1, 5 додатка до Програми в
новій редакції (додаток).
2. Головному розпоряднику коштів – виконкому міської ради внести
відповідні зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду міського
бюджету.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики
(Палій Є.А.), координацію роботи – на секретаря міської ради Маляренка С.В.

В.о. міського голови –
секретар міської ради

С.Маляренко

Додаток
до рішення міської ради
24.04.2013 №1891

Завдання та заходи Програми розвитку місцевого
самоврядування в м. Кривому Розі на 2013 рік
№
з/п

1
1

Назва напряму
діяльності (пріоритетні
завдання)

2
Навчання депутатів міської ради, організаційне,
матеріально-технічне
забезпечення депутатської діяльності та створення умов для їх роботи

Перелік заходів програми

Строк
виконання
заходу

3
4
Проведення навчань (у тому чи- Постійно
слі виїзних) депутатів міської
ради
Відшкодування
безоплатного
проїзду депутатів міської ради
при здійсненні ними депутатських повноважень

Проведення прийому виборців у
депутатських кімнатах
Виготовлення:
- посвідчень, карток для голосуван- Постійно,
ня депутатів міської ради VI скликання та представницьких карток,
фігурних табличок для сесійної зали;
- папок для формування пакетів
документів депутатам міської
ради з матеріалами, що розглядаються на сесіях;

Виконавці

Джерела
фінансування

5
Виконком
міської ради

6
Міський
бюджет

Управління Міський
організаційно- бюджет
протокольної
роботи виконкому міської
ради
Виконкоми
районних у
місті рад
Управління Міський
організаційно- бюджет
протокольної
роботи виконкому міської
ради

Орієнтовні
обсяги фінансових
ресурсів
( грн. )

7
6 084

Очікувані
результати

8
Підвищення рівня правової освіти
депутатів міської ради

Відповідно Сприяння депутатам міської ради
до коштори- у здійсненні ними депутатських
су на утри- повноважень
мання органів місцевого самоврядування

Відповідно
до кошторису на утримання органів місцевого самоврядування
8 888,4

Продовження додатка

2
1
5

2
Проведення урочистостей
з нагоди державних свят,
пам'ятних дат (День соборності України, День Перемоги, День міста, День
Конституції України, День
незалежності України,
День місцевого самоврядування та ін.), щорічних міських конкурсів, протокольних заходів, участь у обласних, всеукраїнських
конкурсах, відзначення
кращих представників територіальної громади

3
4
Урочистості та тематичні заходи Постійно
до державних свят і знаменних
подій, у тому числі обласного та
всеукраїнського рівнів
(ураховуючи погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2013)

5
Виконкоми
міської та
районних у
місті рад

6
Міський
бюджет

7
76 431,06

13 042,57

Виготовлення Почесних грамот,
Грамот виконкому міської ради, нагрудних знаків «За заслуги перед містом» І, ІІ, ІІІ ступенів, посвідчень та
дипломів Почесних громадян міста,
посвідчень до нагрудних знаків "За
заслуги перед містом" І, ІІ, ІІІ ступенів, футлярів для нагород, вітальних
адрес, стрічки з написом «Почесний
громадянин міста», заохочувальних
відзнак міського голови
(ураховуючи погашення кредиторської заборгованості, що виникла
станом на 01.01.2013)

Управління Міський
організаційно- бюджет
протокольної
роботи виконкому міської ради

Виготовлення листівок, запрошень з конвертами до державних свят
(ураховуючи погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2013)

Міський
бюджет

211 544,14

15 162
139 975,70

23 583,5

8
Підвищення обізнаності членів
територіальної громади щодо їх
прав, повноважень з метою укріплення засад громадянського суспільства

Продовження додатка

3
1

2

3
Проведення міських конкурсів:
 серед органів самоорганізації населення на кращий благоустрій прибудинкової території,
вулиці, мікрорайону до Дня незалежності України;

4

5

6

7

Серпень,

Виконкоми
міської та
районних у
місті рад

Залучення населення до вирішення
питань соціально-економічного й культурного розвитку міста, поліпшення екологічного стану його території;

Виконком
міської ради

участь жителів міста в розробці та
впровадженні системи комплексного
підходу до розвитку територій, поліпшення екологічного стану, збереження
культурних традицій місцевих рад;
розповсюдження позитивного досвіду діяльності органів місцевого самоврядування
Розповсюдження передового досвіду
органів місцевого самоврядування

 із благоустрою територій ра- постійно,
йонів міста;

 серед посадових осіб місцевого грудень
самоврядування до Дня місцевого
самоврядування
Участь у щорічному обласному Листопад
конкурсі серед посадових осіб
місцевого самоврядування
(ураховуючи погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2013)
Участь у щорічних всеукраїнсь- Постійно
кому і обласному конкурсах
проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування

Cекретар міської ради

Міський
бюджет

5 500

8

2000
Виконкоми
міської та
районних у
місті рад

С.Маляренко

Створення сприятливих умов для
розвитку відповідних галузей у місті;
підвищення ефективності роботи
органів місцевого самоврядування;
використання можливості залучення
додаткових бюджетних коштів для
розвитку інфраструктури міста

