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

Р І Ш Е Н Н Я

від 6 вересня  2012 р.№19/22       
м.Нововолинськ

Про клопотання Волинської дирекції
УДППЗ  „Укрпошта”

          Відповідно  до  пункту  28  статті  26  Закону  України  “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст..7,12 Закону України  „Про поштовий зв’язок”, 
враховуючи доручення голови обласної державної адміністрації Клімчука Б.П. 
від 31 липня 2012 року №4413/17/7-12,  розглянувши клопотання Волинської 
дирекції   Українського  державного  підприємства   поштового  зв’язку 
„Укрпошта” від 29.08.2012 року №02-07-93 щодо зменшення вартості орендної 
плати  у  відділеннях  поштового  зв’язку  міста,  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.Відмовити Волинській дирекції Українського державного підприємства 
поштового зв’язку Укрпошта” у клопотанні про встановлення для  відділень 
поштового зв’язку    у м. Нововолинську на 2012 рік  розміру річної орендної 
плати 1 (одна) гривня .
2.   З  метою  забезпечення  стабільної  роботи  об’єктів  поштового  зв’язку, 
поліпшення якості надання поштових послуг населенню міста Нововолинська 
та смт. Жовтневого:
2.1.Керівникам  ЖКО  Нововолинської  міської  ради  ,  житлово-комунальних 
підприємств:  Чайці  О.І.,  Бойко  Г.О.,  Луцику М.А.,  Шевчук С.С забезпечити 
належний  стан  абонентських  поштових  шаф,  встановлених  у  під’їздах 
житлових будинків.
2.2.Керівнику  Центру  поштового  зв’язку  №2  Волинської  дирекції  УДППЗ 

„Укрпошта”   Барабаш  А.І.  забезпечити   належний  стан  абонентських 
поштових шаф , встановлених на вулицях індивідуальної забудови міста та 
селища.

2.3.  Керівнику  виробничого  управління комунального господарства  Бутинцю 
В.С.  вжити заходів для зменшення кількості безпритульних собак.



2.4.  Керівникам   ЖКО  Чайці  О.І.,  виробничого  управління  комунального 
господарства Бутинцю В.С. забезпечити належний стан пішохідних тротуарів 
та освітлення вулиць міста.
     

     Міський голова                                                     В.Б. Сапожніков
                  Довгонюк 40444
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