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¬
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 розробки та впровадження ефективних інструментів формування позитивного інвестиційного іміджу міста, забезпечення зміцнення його міжнародних позицій, активізації співробітництва з міжнародними організаціями;
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада вирішила:
1. Унести зміни до рішення міської ради від 28.12.2012 №1566, зі змінами, а саме: у Програмі розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі на
2013 рік:
1.1 викласти в новій редакції розділ 1 «Загальні положення»:
«Програма розвитку місцевого самоврядування в м. Кривому Розі на 2013
рік (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про асоціації органів місцевого самоврядування», Указу Президента
України від 30 серпня 2001року №749/2001 «Про державну підтримку розвитку
місцевого самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 року №153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», Угоди про співпрацю щодо реалізації проекту «Місцевий економічний розвиток міст України»
у місті Кривий Ріг між Федерацією канадських муніципалітетів та Виконавчим
комітетом Криворізької міської ради від 10.02.2011 та угоди «Про надання міжнародної безповоротної технічної допомоги та спільну реалізацію демонстраційного проекту «Маркетингова стратегія міста Кривого Рогу та інструменти її
впровадження» від 08.02.2013, реєстраційної картки проекту (програми) «Місцевий економічний розвиток міст України» №2457-02, виданої Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України (дата державної реєстрації
21.05.2012). Програма спрямована на забезпечення подальшого розвитку місцевого самоврядування в місті, зміцнення його організаційно-правових, матері-
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ально-фінансових, інформаційних засад, популяризацію кращого досвіду у сфері становлення традицій самоврядування у м. Кривому Розі, створення сприятливих умов для участі його мешканців у вирішенні питань місцевого значення,
подальший розвиток місцевої ініціативи.»;
1.2 доповнити:
1.2.1 розділ 2 «Визначення проблеми» абзацом 5:
«Не менш актуальною є проблема монопрофільності структури економіки
міста. За умови відсутності альтернативних видів зайнятості з часом може виникнути масове безробіття та міграція. Імідж міста як металургійного центру є
однією з причин нестачі кваліфікованих кадрів у сфері обслуговування та інших суміжних галузях.»;
1.2.2 розділ 3 «Мета» словами «розробка та впровадження ефективних інструментів формування інвестиційного іміджу міста, забезпечення залучення в
економіку внутрішніх і зовнішніх інвестицій для створення широкого спектру
підприємств з високою продуктивністю й можливістю всебічної зайнятості
мешканців Кривого Рогу, що сприятиме сталому розвитку міста.»;
1.2.3 розділ 4 «Шляхи та засоби розв’язання проблеми» абзацом 9:
«- залучення міжнародної технічної допомоги для формування бренду
Кривого Рогу й забезпечення його просування, що значно покращить імідж міста та збільшить рівень його інвестиційної привабливості.»;
1.2.4 розділ 5 «Завдання та заходи Програми» пунктом 11:
«11. Співробітництво з міжнародними організаціями з метою налагодження нових перспективних зв’язків, підготовки та впровадження спільних
проектів, залучення міжнародної технічної допомоги.»;
1.2.5 розділ 7 «Очікувані результати» абзацом 15:
«- залучення додаткових інвестиційних ресурсів, що сприятиме розвитку
диверсифікованої конкурентоспроможної економіки міста та забезпечить створення нових робочих місць.»;
1.2.6 додаток до Програми пунктом 10 (додаток).
2. 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.
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Завдання та заходи Програми розвитку місцевого
самоврядування в м. Кривому Розі на 2013 рік
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Перелік заходів програми

Строк
виконання
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Співробітництво з Упровадження демонстрацій- Липеньміжнародними ор- ного проекту «Маркетингова грудень
ганізаціями
стратегія міста Кривого Рогу та
інструменти її впровадження»

Секретар міської ради

Виконавці

Джерела
фінансування

Управління
економіки
виконкому
міської ради

Міжнародна технічна допомога

С.Маляренко

Орієнтовні
обсяги фінансових
ресурсів
( грн. )

-

Очікувані
результати

Залучення додаткових інвестиційних ресурсів, що сприятиме розвитку диверсифікованої конкурентоспроможної
економіки міста та забезпечить створення нових робочих місць

