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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

 РІШЕННЯ № 23/1
 
 «28» березня   2012 року						  м. Кремінна

Про зняття з контролю
рішень міської ради 

Керуючись ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА:

	1. У зв’язку з фактичним виконанням зняти з контролю рішення міської ради :
	 від 14.12.10 р. №3/5 “ Про затвердження переліку  регуляторних актів  які підлягають розгляду  та затвердженню  у 2011 р.

від 14.12.10 р. №3/6 “ Про затвердження  плану роботи  Кремінської міської ради  на перше півріччя 2011 р.”
від 14.12.2010 р.№ 3/7 “ Про надання дозволу на створення  вуличного комітету “ Житлівчанка”
від 12.01.11 р. № 5/9 “Про створення  вуличного комітету  “Житлівчанка в с. Житлівка м. Кремінна .
 від 12.01.11 р. № 5/10 “Про надання дозволу  на створення вуличного комітету  “Червона Діброва “ м. Кремінна
 від 12.01.11 р. № 5/11 “Про надання дозволу  на створення вуличного комітету  “Старокраснянський  “  м.Кремінна
-   від 25.02.2011 р. №6/8 “Про створення вуличного комітету «Червона Діброва»
- від 25.02.2011 р. № 6/9 Про створення вуличного комітету «Старокраснянський »
	 від 30.03.2011 р. “ Про надання згоди  на створення  комунального підприємства  на засадах  державно-приватного партнерства із залученням інвестицій “

 від 30.03.2011 р. № 7/9 , №7/10 “ Про продаж  земельної ділянки  несільськогосподарського призначення  для здійснення підприємницької діяльності “.
	№ 6/1 від 25.02.2011р. «Про виконання виробничого плану Кремінського ВУ ВКГ у 2010 р., стан розрахунків по податкам та обов’язковим платежам та шляхи виходу підприємства з скрутного фінансового становища»;
	№ 6/2 від 25.02.2011р. «Про виконання виробничого плану Кремінського ККП у 2010 р., стан розрахунків по податкам та обов’язковим платежам та шляхи виходу підприємства з скрутного фінансового становища№;
№ 6/3 від 25.02.2011р. «Про виконання виробничого плану Кремінського ЖКГ у 2010 р., стан розрахунків по податкам та обов’язковим платежам та шляхи виходу підприємства з скрутного фінансового становища»;
№ 6/7 від 25.02.2011р. «Про хід виконання у 2010 о міської Програми безпеки дорожнього руху на період до 2012р»;
№ 9/34 від 04.05.2011р. «Про створення комунального підприємства «Кремінна – Комунсервіс»;
№ 10/7 від 25.05.2011р. «Про виконання виробничого плану підприємствами ККП, ВУ ВКГ, ЖЕК за перший квартал 2011р.»;
№ 11/2 від 29.06.2011р. «Про роботу пасажирського транспорту»;
№ 14/1 від 14.10.2011р. «Про внесення змін до Статутів комунальних підприємств, які знаходяться у власності Кремінської територіальної громади»;
№ 14/2 від 14.10.2011р. «Щодо виходу з кризового стану Кремінського ВУ ВКГ»;
№ 15/2 від 26.10. 2011р. «Про виконання виробничого плану підприємствами Кремінського ККП, ВУ ВКГ, ЖЕК за 9 місяців 2011р.»
№ 15/8 від 26.10.2011р. «Про внесення змін в рішення сесії Кремінської міської ради від 14.10.2011р. № 14/2 «Щодо виходу з кризового стану Кремінського ВУ ВКГ».
№ 16/27 від 16.11.2011р. «Про визначення основного виконавця функцій комунального обслуговування»;
№ 16/28 від 16.11.2011р. «Про передачу майна для виконання функцій комунального обслуговування»;
№ 17/7 від 13.12.2011р. «Про виконання програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Кремінна на 2011-2014рр.»;
№ 18/12 від 29.12.2011р. «Про надання дозволу КП «Кремінське ВУВКГ» на використання труби для проведення капітального ремонту напірного каналізаційного колектору від КПС на БХО м.Рубіжнє».
	№ 3/1 , 4/2, 6/5, 7/4, 8/2, 9/10, 10/2, 11/8 , 12/1 , 13/3 , 15/5 ,16/1 ,17/10  « Про внесення змін до міського  бюджету на 2011 р.»
	№ 11/7 «Про затвердження плану роботи міської ради на друге півріччя 2011 р.»
	 № 15/11 « Про  приведення у  відповідність технічної документації будівлі  ЖЕК 1» 
	Рішення з земельних питань (додаються )

	 Зняти з контролю рішення міської ради  як такі що втратили свою актуальність :

- від 12.01.11 р. № 5/3 “ Про затвердження структури , чисельності  та штатного розпису  апарату виконавчого комітету міської ради шостого скликання “
- від 12.01.2011 р. № 5/8 “ Про затвердження  програми проведення  святкових , професійних , пам”ятних дат та ювілеїв у м. Кремінна  на 2011 р.”
- від 12.01.11 р. № 5/15 ” Про подовження терміну  подачі  каналізаційних стоків  на діючі поля фільтрації на 2011 р”
- від 25.02.2011 р. № 6/6 “Про вихід Кремінської міської ради зі складу  засновника  Кремінської центральної бібліотечної системи “
- від 25.02.2011 р. № 6/17 “Про встановлення  та затвердження  ставок податку  на землю на 2011 р.”
- від 25.02.2011 р. № 6/18 “Про внесення у реєстр земельних ділянок,  що підлягають викупу у 2011 р.”
- від 30.03.2011 р. № 7/2 “ Про скасування регуляторних актів “ 
- від 30.03.2011 р. № 7/3 “ Про внесення змін та доповнень  до переліку  регуляторних актів  які підлягають розгляду  та затвердженню у 2011 р.”
- від 30.03.2011 р. № 7/7 , № 7/8  “Про внесення в реєстр  земельних ділянок що підлягають продажу  у 2011 р.”
    - 13/7 від 21.09.2011р. «Про підготовку до осінньо-зимового періоду     2011-2012р.».




 
 
Міський голова 					В.І.Гриценко




 

