
У К Р А Ї Н А
НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19   червня   2012 р.№18/7     
м.Нововолинськ
Про клопотання організацій та заяви громадян

          Відповідно  до  пункту  28  статті  26  Закону  України  “Про місцеве 
самоврядування  в  Україні”,  розглянувши  клопотання  організацій   та  заяви 
громадян.,  врахувавши  рекомендації  постійної  планово-бюджетної  комісії,  з 
питань  соціально-економічного  розвитку,  промисловості,  підприємництва  та 
впровадження нових форм господарювання,  міська рада 

                                                         В И Р І Ш И Л А:

1.  Встановити для  Волинського  обласного  благодійного фонду  „Карітас –
Волинь” на період опалювального сезону  2012-2013 років тариф, діючий для 
населення,   за  спожиту  теплову  енергію  в  орендованому  приміщенні   у 
мікрорайоні   Шахтарському, буд. № 17.
  2.  Надати   будівлі  позаміського  закладу  оздоровлення  та   відпочинку 
„Прикордонник”  управління  освіти   виконавчого  комітету  Нововолинської 
міської  ради   та  земельну  ділянку,  на  якій  вони  розташовані,  в  оренду 
релігійній  громаді  Церкви  Святої Трійці для  оздоровлення  дітей-сиріт  та 
дітей  з  малозабезпечених  сімей  з  14   по  28  серпня  2012  р.  Орендну  плату 
встановити у розмірі 50 гривень.
3. По заяві громадянки Трофимович Алли Сергіївни :
     Рекомендувати виконавчий комітет міської ради  через управління праці  та 
соціального захисту населення виділити у червні 2012 року 1000 ( одну тисячу) 
гривень   громадянці  Трофимович  Аллі  Сергіївні  (  проживає  за  адресою 
пр.Дружби  буд.№9  кв.№2)  на  лікування  дочки  Трофимович  Тетяни 
Вікторівни, 1996 року народження. 
4. На заяву гр. Москальової  Г.М. (смт. Жовтневе, вул. Миру буд.№9, кв.№2):
    дати згоду ЖКП №2 ( Луцик М. А.) на списання заборгованості за надані 
комунальні  послуги  в  частині  квартирної  плати  –  в  сумі  770  грн.(  сімсот 
сімдесят  грн.),  39  коп.  ,  яка  рахується  за  квартирою №2 у буд.№2  по вул. 
В.Стуса  смт.  Жовтневе  станом на 01.02.2011 року у  зв’язку  з  тим ,що дана 
квартира  належить  дітям,  позбавлених  батьківського  піклування  і  які 



проживають разом із заявницею  в будинку сімейного типу за адресою: смт. 
Жовтневе, вул.  Миру, буд.№9 кв.№2.
5.  Дати  згоду ЖЕК №3 (  начальник  Бойко  Г.О.)  списати  заборгованість   в 
розмірі  1529  грн.00  коп.(  одна  тисяча  п’ятсот  двадцять  дев'ять   гривень)  за 
утримання квартири і прибудинкової території за адресою 15 Мікрорайон, буд.
№15,  кв.№39,  оскільки  місцеперебування  осіб,  які  були  зареєстровані  за 
вищевказаною адресою, невідоме, і відповідно до рішення суду вони визнані 
такими, що втратили право на дане житло.

   
     Міський голова                                                     В.Б. Сапожніков

                  Довгонюк 40444
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