ПОРЯДОК ДЕННИЙ
пленарного засідання ХVІІІ сесії Криворізької міської ради
VІ скликання
25 січня 2012 року

Доповідає Маляренко Сергій Васильович –
секретар міської ради
1.

Про внесення змін та доповнень до Регламенту міської ради

Доповідає Мала Тетяна Володимирівна –
начальник управління організаційно-протокольної
роботи виконкому міської ради
2.

Про затвердження звітів щодо виконання заходів Програми розвитку
місцевого самоврядування в м. Кривому Розі та використання коштів
міського бюджету для фінансування її напрямів за 2011 рік

3.

Про Програму сприяння громадянській активності в розвитку
території міста Кривого Рогу на 2012-2016 роки

4.

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2011 №831 «Про
затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування в
м. Кривому Розі на 2012 рік»

5.

Про внесення доповнень у додаток до рішення міської ради від
24.12.2008 №2920 «Про впорядкування назв мікрорайонів, майданів,
площ, проспектів, бульварів, вулиць, провулків міста»

Доповідає Апсеметова Лідія Іванівна –
начальник фінансового управління виконкому міської ради
6.

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2011 рік

7.

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2011 №828 «Про
міський бюджет на 2012 рік»
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Доповідає Світличний Олександр Вікторович –
начальник управління економіки виконкому міської ради
8.

Про затвердження звіту щодо виконання Програми соціальноекономічного розвитку міста за 2011 рік

9.

Про внесення змін у додаток 2 до Програми соціально-економічного
розвитку міста на 2012 рік

10.

Про затвердження Положення про управління економіки виконкому
міської ради в новій редакції

Доповідає Рижкова Ірина Олексіївна –
начальник управління розвитку підприємництва
виконкому міської ради
11.

Про затвердження звіту щодо виконання розрахункового кошторису
витрат коштів міського бюджету для фінансування напрямів
Програми розвитку підприємництва в місті за 2011 рік

12.

Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 27.04.2011
№327 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Кривого Рогу»

13.

Про внесення змін до розрахункового кошторису витрат коштів
міського бюджету для фінансування заходів Програми розвитку
підприємництва в місті на 2012 рік

Доповідає Благун Інеса Михайлівна –
начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому міської ради
14.

Про затвердження звіту про виконання Програми соціального захисту
окремих категорій мешканців м. Кривого Рогу на 2011 рік

Доповідає Касимова Наталія Олександрівна –
начальник управління освіти і науки виконкому міської ради
15.

Про затвердження звіту щодо виконання розрахункового кошторису
витрат коштів міського бюджету за 2011 рік для фінансування Програми
оздоровлення та відпочинку дітей у м. Кривому Розі на 2009-2012 роки
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16.

Про затвердження звіту щодо виконання заходів Програми розвитку
освіти міста Кривого Рогу за 2011 рік

Доповідає Лук’яненко Олександр Леонідович –
в.о. начальника управління охорони здоров’я
виконкому міської ради
17.

Про доповнення додатка 1 до рішення міської ради від 22.12.2004
№2514 «Про міську міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я
нації»

Доповідає Маляренко Любов Олександрівна –
начальник управління культури і туризму
виконкому міської ради
18.

Про затвердження звіту щодо виконання Програми розвитку культури
і мистецтва в місті Кривому Розі на 2010-2014 роки та використання
коштів міського бюджету для її фінансування в 2011 році

19.

Про затвердження звіту щодо виконання Програми фінансової
підтримки комунальних засобів масової інформації на 2008-2012 роки
та використання коштів міського бюджету для її фінансування в
2011 році

20.

Про внесення змін у додаток 2 до рішення міської ради від 14.05.2010
№3861 «Про затвердження Програми розвитку культури і мистецтва в
місті Кривому Розі на 2010-2014 роки»

Доповідає Скакальський Олександр Миколайович –
начальник управління екології виконкому міської ради
21.

Про внесення змін до кошторису видатків міського фонду охорони
навколишнього природного середовища на 2012 рік за пріоритетами
довгострокової програми по вирішенню екологічних проблем
Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного
середовища на 2011-2022 роки
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Доповідає Політаєв Олександр Віталійович –
заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення виконкому міської ради
22.

Про затвердження звіту щодо виконання в 2011 році Програми
поповнення та використання матеріального резерву для запобігання,
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру та їх наслідків у місті на 2011-2015 роки

Доповідає Лавренко Світлана Іванівна –
голова комітету у справах сім’ї і молоді виконкому міської ради
23.

Про затвердження звіту з виконання Програми реалізації державної та
місцевої політики щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і
сім’ї у м. Кривому Розі на 2011 рік

24.

Про затвердження звіту щодо виконання Програми підтримки
багатодітних сімей та дітей пільгових категорій у м. Кривому Розі на
2008-2011 роки та використання коштів для її фінансування в 2011 році

25.

Про внесення змін до Програми реалізації державної та місцевої
політики щодо поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї у
м. Кривому Розі на 2012 рік

Доповідає Коваленко Іван Іванович –
голова комітету з фізичної культури і спорту
виконкому міської ради
26.

Про затвердження звіту щодо виконання Програми розвитку фізичної
культури і спорту в м. Кривому Розі на 2011-2015 роки та використання
коштів міського бюджету для її фінансування в 2011 році

Доповідає Підвальна Людмила Павлівна –
начальник відділу стратегії розвитку електронних інформаційних
ресурсів міста апарату міськради і виконкому
27.

Про затвердження звіту про виконання розрахункового кошторису
витрат коштів за 2011 рік для фінансування заходів із реалізації
проекту щодо створення інтерактивної мультимедійної електронної
енциклопедії
інфраструктури
міста
та
організації
єдиної
загальноміської довідково-інформаційної служби
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Доповідає Білогай Олександр Юрійович –
начальник відділу інформатизації виконкому міської ради
28.

Про затвердження звіту щодо виконання Програми інформатизації
виконкому міської ради за 2011 рік

Доповідає Савенко Ніна Валеріївна –
начальник відділу з питань захисту прав споживачів
апарату міськради і виконкому
29.

Про затвердження звіту щодо виконання розрахункового кошторису
витрат коштів міського бюджету для фінансування заходів Програми
захисту прав споживачів за 2011 рік

Доповідає Діхтяр Юрій Савович –
начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами та
оборонної роботи апарату міськради і виконкому
30.

Про затвердження звіту щодо виконання Програми забезпечення
громадського порядку та безпеки громадян у м. Кривому Розі за 2011 рік

31.

Про затвердження міської Програми профілактики правопорушень на
2012-2015 роки

Доповідає Сінкевич Станіслав Геннадійович –
заступник начальника відділу транспорту і зв’язку
виконкому міської ради
32.

Про затвердження звіту про виконання Програми фінансової
підтримки та розвитку комунального підприємства «Міжнародний
аеропорт Кривий Ріг» на 2010-2011 роки та використання коштів
міського бюджету в 2011 році
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Доповідає Катриченко Олександр Володимирович –
начальник управління благоустрою та житлової політики
виконкому міської ради
33.

Про затвердження звіту щодо виконання в 2011 році Програми
розвитку та безпеки дорожнього руху у місті на період 2007-2012
років

34.

Про затвердження звіту щодо виконання в 2011 році Програми
розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки

35.

Про затвердження звіту щодо виконання в 2011 році міської Програми
по реалізації Загальнодержавної програми «Питна вода України» на
2006-2020 роки

36.

Про затвердження звіту щодо виконання Програми утримання
житлово-комунального господарства міста за 2011 рік та
використання коштів міського бюджету для її фінансування

37.

Про затвердження звіту щодо виконання Програми поліпшення
роботи комунальних підприємств міського електротранспорту за
2011 рік

38.

Про затвердження звіту щодо виконання кошторису видатків міського
цільового фонду озеленення за 2011 рік

39.

Про внесення змін у додаток до Програми розвитку та утримання
житлово-комунального господарства міста на 2012 рік

40.

Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 27.12.2006
№782 «Про затвердження Програми розвитку та безпеки дорожнього
руху у місті на період 2007-2012 років»

41.

Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 30.12.2010
№146 «Про створення територіального дорожнього фонду міста»

42.

Про доповнення додатка до рішення міської ради від 26.01.2011 №161
«Про залишення цілісних майнових комплексів у статусі
«гуртожиток» та дозвіл на приватизацію їхніх жилих приміщень»

43.

Про внесення змін у додаток до Програми підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 20122016 роки

Доповідає Федоренко Людмила Василівна –
начальник управління комунальної власності міста
виконкому міської ради
44.

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності міста,
що підлягають приватизації в 2012 році
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45.

Про зменшення статутного капіталу комунального підприємства
«Криворізька друкарня»

46.

Про вилучення з реєстру об’єктів нерухомого майна комунальної
власності міста Кривого Рогу приватизованих у ІV кварталі
2011 року об’єктів

47.

Про передачу трансформаторного кіоску на вул. Урожайній, 1б з
комунальної власності міста у власність публічного акціонерного
товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго»

48.

Про надання згоди на безоплатне прийняття мереж водопостачання
та водовідведення від товариства з обмеженою відповідальністю
«Стройінвест КР» до комунальної власності міста

Доповідає Гнатовський Петро Петрович –
начальник управління містобудування і архітектури
виконкому міської ради
49.

Про затвердження звіту щодо виконання міської програми
містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної
містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004-2013рр. й
використання коштів міського бюджету для її фінансування в
2011 році

50.

Про затвердження звіту щодо виконання кошторису видатків
цільового фонду від плати за тимчасове використання місць
розташування об’єктів зовнішньої реклами за 2011 рік

51.

Про затвердження містобудівної документації та надання дозволу на
складання проектів відведення земельних ділянок

52.

Про затвердження містобудівного обґрунтування та визначених ним
містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

53.

Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 25.02.2004
№1616 «Про міську програму містобудівної діяльності та створення
геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи
м. Кривий Ріг на 2004-2013рр.»

54.

Про внесення змін у додаток 1 до рішення міської ради від 23.11.2011
№732 «Про затвердження містобудівної документації та надання
дозволу на складання проектів відведення земельних ділянок»

55.

Про внесення змін до кошторису видатків цільового фонду від плати
за тимчасове використання місць розташування об’єктів зовнішньої
реклами на 2012 рік
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56.

Про розроблення детального плану території

Доповідає Бризецький Олександр Федорович –
начальник управління земельних ресурсів
виконкому міської ради
57.

Про затвердження звіту щодо виконання в 2011 році Програми
розвитку земельних відносин у м. Кривому Розі на 2007-2012 роки та
внесення змін до неї

58.

Про безоплатну передачу у власність, спільну часткову власність
земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення садівництва

59.

Про внесення змін до діючого договору оренди земельної ділянки від
08.08.2011 №121100004000611

60.

Про затвердження актів прийому-передачі рекультивованих земельних
ділянок

61.

Про затвердження документації із землеустрою та надання в постійне
користування земельних ділянок для розміщення парків і скверів

62.

Про затвердження остаточних розмірів площ земельних ділянок,
переданих громадянам у власність, та внесення змін у додатки до
раніше прийнятих рішень виконкому міської Ради народних депутатів,
міської ради та її виконкому

63.

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок і надання їх в оренду для розміщення та експлуатації
залізничних колій

64.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в районі шахти «Артем-2» та надання її в оренду для
розміщення існуючого гаражно-будівельного кооперативу

65.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на мкр-ні Всебратському-2, 65а та надання її в постійне
користування для розміщення існуючої будівлі міської поліклініки №1

66.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок на вул. Дунайській, 20 і надання їх в оренду громадянам для
будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд, з ділянками для ведення садівництва

67.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на вул. Карбишева (ділянка №33) і передачу її у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд
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68.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на вул. Постишева, 35а/О та надання її в оренду для
розміщення будівлі адміністративно-побутового комплексу

69.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на вул. Фрунзе, 1 та надання її в постійне користування для
розміщення існуючого комплексу будівель Святого Священомученика
Володимира чоловічого монастиря

70.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на вул. Центральній, 27 та надання її в оренду для розміщення
адміністративної будівлі

71.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на вул. Цимлянській, 3Е та надання її в оренду для
розміщення існуючої адміністративної будівлі

72.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на вул. Щепкіна, 1ц та надання її в оренду для розміщення
існуючого торгового кіоску з літнім майданчиком

73.

Про затвердження технічної документації щодо складання документів,
що посвідчують право на земельну ділянку на вул. Нарвській, 21, з
метою уточнення її меж і площі

74.

Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання в
оренду земельної ділянки на вул. Ярославській, 1 об’єднанню
співвласників багатоквартирного будинку

75.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
складання документів, що посвідчують право на земельні ділянки, та
надання їх в оренду для розміщення гірничо-збагачувального
комплексу

76.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою для подальшої передачі земельних ділянок безоплатно у
власність та надання їх в оренду громадянам

77.

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок

78.

Про припинення права постійного користування землею,
затвердження технічної документації із землеустрою щодо
виготовлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку
на вул. Магнітогорській, 49, та надання її в постійне користування для
розміщення службових приміщень

79.

Про продовження договорів оренди земельних ділянок

80.

Про розірвання договорів оренди земельних ділянок

81.

Про розірвання договорів оренди земельних ділянок та надання їх в
оренду

10
82.

Про розірвання договору оренди, затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки на вул. Іллічівський, 108 та
надання її в оренду для розміщення нежитлової будівлі учбовокурсового комбінату

РІЗНЕ

