УКРАЇНА
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 6 вересня 2012 № 19/16
м.Нововолинськ
Про подолання окремих проблем діяльності
дошкільних навчальних закладів
та будівництва Нововолинського
міського центру зайнятості
Враховуючи перенавантаження діючих дошкільних навчальних закладів,
нагальну потребу у відновленні функціонування переданих в оренду приміщень
бувших дошкільних навчальних закладів , керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

2.

Звернутися до Віце-прем’єр-міністра України – Міністра соціальної політики
України С.Л.Тігіпка щодо сприяння у вирішенні питання фінансування
Державним центром зайнятості будівництва Нововолинського міського
центру зайнятості, що дозволить вивільнити приміщення по провулку
Поштовому, 1 для потреб міста, а саме відновлення функціонування
дошкільного навчального закладу (звернення додається).
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Савіка Е.А.

Міський голова
Савік 41206

В.Б.Сапожніков

Додаток
до рішення міської ради
від 6 вересня 2012 року № 19/16

Звернення
Місто Нововолинськ – наймолодше місто на Волині. З початку інвестування
станом на 1 квітня 2012 року в економічний сектор міста надійшло 78135,0
тис.дол.США прямих іноземних інвестицій.
По обсягах іноземних інвестицій місто посідає перше місце в області та в 5
разів перевищує середній показник по області.
Нововолинський міський центр зайнятості розташовано у пристосованому
приміщенні бувшого дошкільного закладу, що перебуває у комунальній власності
міста.
Завдяки стрімкому розвитку економіки міста покращився рівень життя
нововолинців, з кожним роком збільшується народжуваність у місті.
Проаналізувавши ситуацію, ми дійшли висновку, що найближчим часом виникне
необхідність відновлення роботи дошкільного навчального закладу, в приміщенні
якого знаходиться Нововолинський міський центр зайнятості.
Разом з тим ми розуміємо важливість завдань, що покладені на службу
зайнятості, реалізація яких можлива при створенні належних умов обслуговування
клієнтів, партнерів та роботодавців. Враховуючи, що місто тісно співпрацює з
соціальними партнерами з Польщі, Чехії, Білорусії та інших країн, нам необхідно
дбати про європейський рівень надання послуг.
Нововолинська міська рада просить посприяти у вирішенні питання щодо
виділення коштів на будівництво нового приміщення міського центру зайнятості в
місті Нововолинську. Зі свого боку гарантуємо повне сприяння у вирішенні питання
виділення земельної ділянки в центрі міста й сприяння у розгляді дозвільних
документів для ведення будівництва.
Секретар міської ради,
перший заступник міського голови

В.Д.Рожелюк

