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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  

13 серпня 2019 року                                                                                     № 141

Про затвердження протоколу 
засідання комісії по передачі в 
оренду комунального майна

Керуючись  п.3.4, п.3.6  Положення про оренду комунального майна Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області, затвердженого рішенням ХVІІ сесії Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області VІІ скликання № 109-17/2018 від 17.04.2018 року, Законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол засідання комісії по передачі в оренду комунального майна: № 8 від 02.08.2019 року (додається). 
2. Відмовити Тодорюку Євгенію Тарасовичу у задоволенні його заяви від 15.07.2019 року про надання дозволу на облаштування під сходами будівлі по вул.Федьковича, 12 приміщення для продажу кави.
3. Продовжити шляхом укладання нового договору Чоботар Олександрі Андріївні дію договору оренди нежитлового приміщення (використовується для розміщення  комп’ютерного центру «Інтерком») площею 35,50 кв.м, що розташоване на першому поверсі будівлі по вул. О.Кобилянської, 9 у м.Сторожинець на два роки 11 місяців, встановивши орендну плату у розмірі 2382,83 грн. на місяць. Договір укласти після затвердження сесією ради звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди.
4. З метою проведення спортивних та виховних заходів дозволити спільне використання приміщення сільського клубу у с.Дібрівка по вул.Головній, 41в Дібрівською ЗОШ І-ІІІ ступенів.
5. Направити заяву Дроздова І.А. від 26.07.2019 року про припинення договору оренди (договір оренди нежитлового приміщення – будівлі міської вбиральні від 28.12.2007 року) на розгляд сесії міської ради.
Продовження рішення виконавчого комітету від 13.08.2019 року № 141 

6. Результати роботи комісії (фото приміщень, пропозиції депутатів ради) опублікувати на офіційному сайті міської ради для збору пропозицій громадськості щодо подальшого використання наступних приміщень:
приміщення 4 кв.м першого поверху адміністративної будівлі, що розташована по вул. О.Кобилянської, 2 у м. Сторожинець Чернівецької області;
приміщень колишньої спортивної школи (вул.Головна, 127 с.Банилів-Підгірний);
приміщення музичної школи (вул.Головна, 193 с.Банилів-Підгірний); 
приміщення амбулаторії (вул.Головна, 195 с.Банилів-Підгірний); 
приміщення пожежної охорони (вул.Довбуша с.Банилів-Підгірний); 
приміщення колишньої тракторної бригади (вул.Довбуша с.Банилів-Підгірний);
частину приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини (вул.Нижня Козаківська, 1а с.Бобівці);
приміщення сільського клубу (вул. Вишнева 1 с.Бобівці);
приміщення колишнього ФАПу № 2 (вул.Нижня Козаківська, 47 с.Бобівці);
комплекс відпочинку (вул.Шкільна, 9 у парку Садово-паркового мистецтва «Клинівський» с.Панка);
приміщення старостату площею 11,10 кв.м, 15,20 кв.м, 20,50 кв.м. (вул.Головна, 65 с.Панка).
напівпідвальне приміщення орієнтовною площею 80 кв.м адміністративної будівлі, що розташована по вул. Головна, 34 у с.Костинці Сторожинецького району Чернівецької області;
приміщень клубу № 2 (вул.Головна, 41 с.Дібрівка Сторожинецького району Чернівецької області);
приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини (вул.Головна, 17а с.Стара Жадова). 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П.М.Брижака.

СЕКРЕТАР СТОРОЖИНЕЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ                                                                             І.Г.МАТЕЙЧУК      


Підготував:
А.Д.Вітюк


Погоджено:                  
П.М.Брижак

М.В.Мязін

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу


