
 

       
УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

 
тридцять друга  сесія                                                          сьомого  скликання 
 
від 06.06.2019 № 730  

 
 

Про внесення змін та доповнень у додаток 
2 до рішення міської ради від 20.12.2018 
№602 „Про затвердження Програми 
соціально-економічного розвитку 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади на  2019  рік “ 

        

 
Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України „Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 
розвитку України“, враховуючи пропозиції т.в.о. начальника відділу 
підтримки муніципальних ініціатив і інвестицій, підприємницької діяльності, 
економічного аналізу та планування міської ради Мельника О.М., начальника 
управління житлово-комунального господарства, енергозабезпечення та 
комунальної власності міської ради Богданчука О.В. та пропозиції депутатів 
міської ради про необхідність внесення змін та доповнень до Програми 
соціально-економічного розвитку Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади на  2019  рік,  міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни та доповнення у додаток 2 до рішення міської ради від 
20.12.2018 №602 „Про затвердження Програми соціально-економічного 
розвитку Новоград-Волинської міської об’єднаної територіальної громади на  
2019  рік“, а саме: в таблицю 2 „Залучення міжнародної технічної допомоги“, 
в таблицю 8 „Підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг“, в 
таблицю 9 „Соціальний захист населення“, в таблицю 12 „План заходів по 
роботах із містобудування та архітектури“   (додається). 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради  з  питань  міського  бюджету  та комунальної власності 
(Юшманов І.Г.), постійну комісію міської ради з питань економічного 
розвитку (Хапчук С.В.), першого заступника міського голови Колотова С.Ю., 
заступників міського голови Гвозденко О.В. та Легенчука А.В., заступника 
міського голови – начальника фінансового управління міської ради Ящук І.К. 

 
Міський голова                                                                             В.Л. Весельський 



 

   
  Додаток  

до рішення міської ради 
від  06.06.2019   № 730 

 

Залучення міжнародної технічної допомоги 
Таблиця 2 

№ 
з/п 

 
Види робіт 

Наявні
сть 

ПКД 

Обсяги та джерела  фінансування 
(тис.грн.) 

всього 
міський 
бюджет 

інші 

І Внести доповнення в частині видів робіт: 
3 Проведення загальноміського екологічного 

фестивалю 
так 30,0 30,0 0 

Всього  7 269,2 3 603,2 3 666,0 

 
 

Підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг 
Таблиця 8 

№ 
з/п 

 
Види робіт 

Наявні
сть 

ПКД 

Обсяги та джерела  фінансування 
(тис.грн.) 

всього 
міський 
бюджет 

інші 

І Внести доповнення в частині  видів робіт та обсягів фінансування: 
3 Капітальний ремонт з асфальтуванням 

прибудинкової території по вул. Житомирська, 79 
в м. Новограді-Волинському Житомирської 
області 

так 145,0 145,0 0 

17 Капітальний ремонт житлового фонду (в тому 
числі: 
- капітальний ремонт ліфтів; 
- капітальний ремонт з асфальтуванням  
прибудинкової території, внутрішньоквартальних 
проїздів в багатоквартирних житлових будинках; 
- капітальний ремонт даху будинку №23 по вул. 
Маршала Рокосовського;  
- капітальний ремонт електромереж місць 
загального користування;  
- капітальний ремонт мережі водовідведення; 
- заміна вікон в місцях загального користування;  
- капітальний ремонт житлового будинку №11 на 
площі Лесі Українки в м. Новоград-Волинському, 
Житомирської обл. (закріплення грунтової основи 
фундаментів методом ін’єктування селевими 
композитами; планування схилу та стабілізації 
тріщини у стінах будинку); 
- виготовлення проектно-кошторисної 
документації на капітальний ремонт дахів 
будинків по вул.   Гетьмана Сагайдачного, 238, 
240, 242); 
- капітальний ремонт універсального майданчику 
для для ігрових видів спорту по 
вул.Соборності,13; 
- придбання та встановлення дитячих ігрових 

 3700,0 3700,0 0,0 



 

спортивних майданчиків; 
- реконструкція розподільчих газових мереж. 

23 Внески в статутний капітал КП «Шляхрембуд» 
(придбання комунального транспорту, 
обладнання спец. призначення, в т.ч  компактора, 
комплектувального виробу (фрези) для 
спецтехніки) 

- 4 695,0 4 500,0 195,0 

31 Внески в статутний капітал комунального 
підприємства Новоград-Волинської міської ради 
«Новоград-Волинськжитлосервіс» (придбання 
комунального транспорту та обладнання 
спецпризначення) 

- 150,0 150,0 0,0 

32 Виготовлення проектно-кошторисної 
документації, проведення експертизи та 
виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт 
зливової каналізації на вул. Родини Косачів» 

- 300,0 300,0 0,0 

Всього  112 489,387 67 252,905 45 236,482 

 
 

Соціальний захист населення 
Таблиця 9 

№ 
з/п 

 
Види робіт 

Наявність 
ПКД 

Обсяги та джерела  фінансування 
(тис.грн.) 

всього 
міський 
бюджет 

інші 

 Внести доповнення в частині  видів робіт та обсягів фінансування: 

  
2 

Реконструкція будівлі на вулиці Шевченка, 20 зі 
збільшенням розмірів під центр надання 
адміністративних послуг «Прозорий офіс» 

так 11500,0 145,7 11354,3 

 Всього  22750,5 3645,7 19104,8 

 
 

План заходів по роботах із містобудування та архітектури 
 

Таблиця 12 

№ 
з/п 

 
Види робіт 

Наявність 
ПКД 

Обсяги та джерела  фінансування 
(тис.грн.) 

всього 
міський 
бюджет 

інші 

І Внести доповнення в частині  видів робіт та обсягів фінансування: 

3 

Розроблення містобудівної документації 
«Генеральні плани сіл Майстрова Воля, Майстрів та 
Маковиці  Майстрівського старостинського округу 
Новоград-Волинської міської об’єднаної 
територіальної громади» 

- 290,0 145,0 145,0 

Разом по розділу  687,0 542,0 145,0 

 
 
Секретар міської ради                                                                                  В.І.Остапчук 


