
СЛ А ВУТИ Ц Ь КА  М ІС Ь КА  РАДА КИ ЇВ С Ь КО Ї ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
від 30 вересня 2005 р. № 745-48-IV 

Про підсумки соціально-економічного та культурного 
розвитку міста за І півріччя 2005 року

Розглянувш и інф ормацію про 
підсумки соціально-економ ічного та 
культурного розвитку міста за І 
півріччя 2005 року, відповідно до За
кону України «Про місцеве самовря
дування в Україні», міська рада 

В И Р І Ш И Л А :
1. Інформацію про підсумки соціаль

но-економічного та культурного роз
витку міста за І півріччя 2005 року прий
няти до відома (додається).

2. Виконавчому комітету:
- сприяти створенню нових робо

чих місць, збереженню досягнутого 
приросту обсягів промислового ви
робництва та розвитку підприємниц
тва в місті;

- зд ійснити заходи запобігання 
щодо можливого зниження рівня ме
дично-санітарного обслуговування, з 
причини передачі в ідокремленого 
підрозділу «Спеціалізована медична 
частина №5» ДП НАЕК «Енергоатом»

у підпорядкування Міністерства охоро
ни здоров’я України;

- вжити заходи щодо забезпечення 
своєчасної і в повному обсязі сплати 
податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів до бюджетів всіх рівнів, Пенс
ійного фонду України, Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати пра
цездатності комунальними підприєм
ствами міста.

3. Вважати, що головними завдан
нями діяльності виконавчого комітету 
в II півріччі 2005 року є:

- ф ормування м ісцевого бю джету 
2006 року та його законодавче закріп
лення, забезпечення доходної частини 
місцевого бюджету 2005 року;

- забезпечення необхідного рівня і 
якості послуг, що надаються населенню 
підприємствами, установами, організа
ціями міста;

- забезпечення ефективності вико
ристання майна права ком унальної

власності;
- реформування та розвиток жит

лово-комунальної сфери відповідно до 
прийнятої Концепції;

- виконання Програми соціального 
захисту працівників Чорнобильської 
АЕС та жителів міста С лавутича у 
зв’язку із закриттям станції, схваленої 
постановою Кабінету Міністрів Украї
ни від 29.11 2000р. №1748, та Програ
ми створення додаткових робочих 
місць для працівників Чорнобильської 
АЕС, які вивільняються після закрит
тя станції, та жителів м. Славутича, 
схваленої постановою Кабінету 
М іністрів України від 26.10.2001р. 
№1411, в межах передбачених коштів.

4. Контроль за виконанням дано
го рішення покласти на першого зас
тупника м іського голови з питань 
д іяльності виконавчих органів В.К. 
Ж игалло.
М іський голова В .П .У довиченко


