
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого 2012р. № 15/21
м. Нововолинськ 

Про внесення змін та доповнень до 
Програми стимулювання і підтримки
інвестиційної діяльності в місті,
спрямовану на вирішення актуальних 
проблем громад у 2012році

Відповідно  до  пункту  22  статті  26  Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування  в  Україні”,  на  виконання  розділу  V  Постанови  ВРУ  «Про 
Концепцію сталого  розвитку  населених  пунктів»  від  24  грудня  1999  року  N 
1359-XIV, у відповідності із постановою КМУ від 26 квітня 2003 р. N 634 «Про 
затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, 
прийнятих на  Всесвітньому самміті  зі  сталого розвитку,  на  2003-2015 роки», 
керуючись  Угодою  про  співпрацю  між  Нововолинською  міською  радою  та 
Муніципальною програмою врядування та сталого розвитку Програми розвитку 
ООН, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Внести до Програми стимулювання і  підтримки інвестиційної діяльності  в 
місті,  спрямовану на вирішення актуальних проблем громад у 2012році (далі 
Програми),  затвердженої  рішенням  міської  ради  від  26  жовтня  2011  року 
№12/14 такі зміни:
1.1.  У  розділі  «Паспорт  Програми»  цифри  „109,5”,  „33,5”та  „76”  замінити 
відповідно цифрами „242,5”, „103,5”та „139,0”.
1.2. У розділі «Залучення позабюджетних коштів в економіку міста 
Нововолинська» в останньому абзаці цифру „33 500” замінити цифрою „103 500”.
1.3.  Розділ  «Напрямки діяльності  та  заходи Програми на  2012  рік» пункт  2 
«Впровадження  Муніципальної  програми  врядування  та  сталого  розвитку 
ПРООН» затвердити у новій редакції:



2 Впровадження 
Муніципальної 
програми 
врядування та 
сталого 
розвитку 
ПРООН

Впродовж 
2012 року

Управління 
економічної 
політики та 
інвестицій

70 000 63 000 - реалізація 
проектів 
сталого 
розвитку 
громад;
- додаткове 
залучення 
40 000 грн. 
коштів ПРООН 
та 23 000 
коштів 
громади; 

2.  Фінансовому  управлінню  виконкому  передбачити  кошти  на  фінансування 
заходів вищезгаданої Програми.
3.  Контроль  за  виконням даного  рішення покласти  на   заступника  міського 
голови Савіка Е.А.

Міський голова                                                              В.Б.Сапожніков
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