
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

   від   23 лютого  2012 р. №15/6
   м.Нововолинськ 
   
  Про зняття з контролю рішень
  міської ради 

     

             Відповідно  до   статті   26  Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”  та  на  підставі  поданих  інформацій  про 
виконання контрольних рішень міської ради,  міська рада  

В И Р І Ш И Л А :

Вважати  виконаними і зняти з контролю рішення міської ради:
 

Номер 
рішення

Дата 
прийнят 

тя

Назва питання

9/4 14.12.06 Про Програму розвитку культури і мистецтва в місті 
на 2007-2011 роки

14/17 21.09.07 Про внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 14 грудня 2006 р. №9/4 “Про Програму 
розвит-ку культури і мистецтв у місті на 2007-2011 
роки” 

20/27 26.03.08 Про внесення змін та доповнень до рішення міської 
ради від 14 грудня 2006р. №9/4 “Про Програму 
розвитку культури і мистецтв у місті на 2007-2011 
роки

6/7 07.04.11 Про  внесення  змін  та  доповнень   до  рішення 
міської ради від 26 березня 2008 року №20/27 Про 
внесення  змін  та  доповнень  до  рішення  міської 
ради  від  14  грудня  2006р.  №9/4  “Про  Програму 
розвитку культури і мистецтв у місті на 2007-2011 
роки



4/37 30.12.10 Про міський бюджет на 2011 рік
5/3 02.02.11 Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  30 

грудня  2010  року  №4/37  “Про  міський  бюджет  на 
2011 рік”

6/1 07.04.11 Про внесення змін до рішення міської ради від 30 
грудня 2010 року №4/37 “Про міський бюджет на 
2011 рік”

7/2 03.06.11 Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  30 
грудня  2010  року  №4/37  “Про  міський  бюджет  на 
2011 рік”

8/1 06.07.11 Про внесення змін до рішення міської ради від 30 
грудня 2010 року   №4/37 “Про міський бюджет на 
2011 рік”

9/3 02.08.11 Про внесення змін до рішення міської ради від 30 
грудня 2010 року   №4/37 “Про міський бюджет на 
2011 рік”

12/3 26.10.11 Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  30 
грудня  2010  року  №4/37  “Про  міський  бюджет  на 
2011 рік”

12/29 11.11.11 Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  30 
грудня  2010  року  №4/37  “Про  міський  бюджет  на 
2011 рік”

13/1 07.12.11 Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  30 
грудня  2010  року  №4/37  “Про  міський  бюджет  на 
2011 рік”

14/2 27.12.11 Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від  30 
грудня  2010  року  №4/37  “Про  міський  бюджет  на 
2011 рік”

4/41 30.12.10 Про Програму  стимулювання і підтримки 
інвестиційної діяльності в місті,   спрямовану на 
вирішення актуальних проблем громади у 2011 році

5/17 02.02.11 Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради  від 
30.12.10  р.  №4/41”Про  Програму  стимулювання  і 
підтримки  інвестиційної  діяльності  в  місті, 
спрямовану  на  вирішення  актуальних  проблем 
громади у 2011році”

12/13 26.10.11 Про  внесення  змін  до  Програми  стимулювання  і 
підтримки  інвестиційної  діяльності  в  місті, 
спрямовану  на  вирішення  актуальних  проблем 
громади у 2011 році

9/2 14.12.06 Про Програму розвитку фізичної культури і спорту в 
місті на 2007-2011 роки

17/7 20.12.07 Про міську програму правової освіти населення міста 
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Нововолинська на 2008-2011 роки

37/25 14.05.10 Про Комплексну програму „Призовник” на 2010-2011 
роки

23/1 15.08.08 Про  роботу  підприємства  “Нововолинськводоканал” 
по наданню послуг населенню міста Нововолинська та 
селища  Жовтневого  та  про  хід  виконання  міської 
програми “Питна вода”

28/23 25.03.09 Про надання статусу житлового будинку 
комунальному гуртожитку по вул.Винниченка, 10

37/6 14.05.10 Про хід виконання заходів по благоустрою, 
впорядкуванню та озелененню території міста у 2009 
році та затвердження відповідних заходів на 2010 рік

4/20 23.12.10 Про надання дозволу на безоплатну передачу кабелів 
електричного живлення будинку № 30 15 
Мікрорайону у власність ВАТ «Волиньобленерго»

4/22 23.12.10 Про надання дозволу на передачу в комунальну 
власність газопроводу ТзОВ „Кроноспан-УА” з 
наступною передачею його у власність Нововолин-
ської філії ВАТ „Волиньгаз”. 

4/33 23.12.10 Про  приймання-  передачу  повітряної  лінії 
електропередач

4/34 23.12.10 Про  склад   комісій  по  прийманню-  передачі 
гуртожитку ВАТ „Оснастка”

7/19 03.06.11 Про  надання  дозволу  на  приватизацію  жилих 
приміщень  №№29,30,31  у  гуртожитку  комунальної 
власності  по вул.Нововолинській,  51  корпус 2 та кв.
№95 по вул.Винниченка, 10

7/23 03.06.11 Про  приймання-передачу  житлового  будинку  на 
баланс ОСББ „Центральний НВ”

7/26 03.06.11 Про прийняття-передачу електрообладнання
7/31 03.06.11 Про прийняття-передачу житлового будинку на баланс 

ОСББ „Клавдія”
7/33 03.06.11 Про  передачу  гуртожитку  по  вул.  Луцькій,  26  в 

м.Нововолинську на баланс ОСББ "ОСГ "Володар НВ"
5/19 14.11.02 Про тарифи квартирної  плати та плати за утримання 

будинків і при будинкових територій
21/29 31.03.05 Про  визначення  основних  виконавців  робіт  по 

благоустрою міста
17/29 20.12.07 Про оплату за вивезення твердих побутових відходів з 

приватного сектору забудови
22/2 18.07.08 Про тарифи на послуги з утримання будинків і споруд 
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та при будинкових територій
24/1 15.10.08 Про тарифи на постачання теплової енергії та послуги 

з централізованого опалення і постачання гарячої 
води

25/3 05.11.08 Про тарифи на водопостачання та водовідведення

Міський голова                                                               Сапожніков В.Б.

        Хом’як 32095
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