
КРИВ ОРГЗЬКA MICbKA РАДА 
х ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

Р 1 Ш Е Н Н Я

17.12.2019 м. Кривий Pir № 576

Про розгляд та схвалення цтъог 
в их програм, що будуть реалг- 
зовуватися в 2020 рощ коштом 
мюького бюджету

3 метою покращення якоси життя населения мюта ншяхом пщвищення 
ефективност1 управл!ння ресурсами; керуючись Законом Укра'ши «Про м1сцеве 
самоврядування в Укралш», виконком м1сько1 ради виршив:

Схвалити 3i змгнами програми сощально-економ1чного та культурного 
розвитку, ц1льов1 програми з шших питань, що будуть реал1зовуватися в 
м. Кривому Роз1 в 2020 рощ коштом мюького бюджету (додаток).



Додаток
до ршення MicbKoipadu 

17. 12.2019 №576

Перелт цшьоеих програм,
що будуть реалЬовуватися в 2020рощ коштом м!ського бюджету

Жо Назва прогреми
1 2
1 М1ська комплексна програма "Стоп-шфаркт" на 2016 -  2020 роки
2 М1ська м1жгалузева комплексна програма "Здоров’я наци" у м. Кривому 

Роз1 на 2017 -  2021 роки . . -
3 Мюька програма шстобуд1вно! д1яльност1 та створення геошформацшно! 

електронно! alfcfo6yfliBHOi кадастрово! системи м. Кривий Pir на 
2004 -  2020 рр.

4 М1ська програма виршення еколопчних проблем Кривбасу та полшшення 
стану навколишнього природного середовища на 2016 -  2025 роки

5 Програма поповнення та використання матер1ального резерву для 
запоб1гання, лжвщацн надзвичайних ситуац1й техногенного й природного 
характеру та i'x наслщюв у MicTi Кривому Роз1 на 2016 -  2020 роки

6 Програма залучення 1нвестиц1й та розвитку м1жнародно! ствпращ в 
м. Кривому Роз1 на 2016 -  2020 роки

7 Програма розвитку системи цившьного захисту в м. Кривому Роз1 на 
2016-2020 роки

8 Програма розвитку промислового туризму в MicTi Кривому Роз1 на 
2016-2020 роки

9 Програма реал1зацн державно!' та м!сцево! полИики пол1пшення 
становища д1тей, молод1, жшок i ciM’Y у м. Кривому Роз1 на 2017 -  
2022 роки

10 Програма економ1чного та сощального розвитку м. Кривого Рогу на 
2017-2022 роки

11 Програма сощального захисту окремих категорш мешканщв м. Кривого 
Рогу на 2017 -  2022 роки

12 Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в MicTi Кривому Роз1 на 
пер1од 2013 -  2020 роюв

13 Програма розвитку п1дприемств мюького електротранспорту на 2016 -  
2020 роки

14 Програма п1дтримки об’еднань сшввласниюв багатоквартирного будинку 
в м. Кривому Роз1 на 2017 -  2022 роки

15 Програма розвитку та утримання об’ект1в (елеменйв) благоустрою 
м. Кривого Рогу на перюд 2017 -  2024 роюв

16 Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства 
мюта на перюд 2017 -  2024 роюв

17 Програма "Теплий д1м" щодо виконання заход1в з енергозбереження в
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багатоквартирних будинках для i’x сшввласниюв у м. Кривому Роз1 на 
2012-2021 роки

18 Програма управлшня комунальним майном територ1ально1 громади мюта 
Кривого Рогу на 2016 -  2020 роки та розрахунковий кошторис витрат 
k o h i t Ib  м1ського бюджету для ф1нансування 'й заход1в

19 Програма розвитку земельних вщносин у м. Кривому Роз1 на 2016 -  
2020 роки

20 Програма сприяння розвитку малого та середнього шдприемництва в 
м. Кривому Роз1 на 2017 -  2020 роки

21 Програма захисту прав дхтей та розвитку с1мейних форм виховання в 
м. Кривому Роз1 на 2016 -  2020 роки

22 Програма фшансовоУ пщтримки та розвитку комунального шдприемства 
"М1жнародний аеропорт Кривий Pir" Кривор1зько1 мюькоУ ради на 
2019 -2023 роки

23 Програма сприяння розвитку мюцевого самоврядування в м. Кривому Роз1 
на 2017 -  2022 роки

24 Програма перспективного розвитку осв1ти м. Кривого Рогу на 2019 -  
2021 роки

25 Програма розвитку ф1зично1 культури i спорту в м. Кривому Роз1 на 
2016 -  2023 роки

26 Програма розвитку культури та мистецтва в MicTi Кривому Роз1 на 
2015 -2024 роки

27 Програма фшансово! шдтримки комунальних засоб1в масово! шформаци 
та комунальних пщприемств видавничо-пол1граф1чно! сфери мюта на 
2013 -  2020 роки

28 Програма вщшкодування частини кредит1в, що надаються об'еднанням 
сп1ввласник1в багатоквартирних будинюв та житлово-буд1вельним 
кооперативам на впровадження енергоефективних заход1в у житлов1й 
сфер1 на 2016 -  2020 роки

29 Програма шформатизацп та цифров1зай;н на 2017 -  2020 роки
30 Програма каштального буд1вництва об’ект1в 1нфраструктури м. Кривого 

Рогу на 2019 -  2021 роки
31 Програма розвитку Центру адмййстративних послуг "В1за" на 2019 -  

2021 роки


