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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  
08 жовтня 2019 року                                                                                  № 190


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: № 9 від 04.10.2019 року (додається). 
2.  Оголосити про намір передати в оренду для розташування банкомату, терміналу, апарату самообслуговування населення з продажу гарячих напоїв приміщення 4 кв.м першого поверху адміністративної будівлі, що розташована по вул. О.Кобилянської, 2 у м. Сторожинець Чернівецької області.
3. Розмістити оголошення на офіційному сайті міської ради та у газеті «Рідний край» наступного змісту: «Сторожинецька міська рада повідомляє про намір передати в оренду для розташування банкомату, терміналу, апарату самообслуговування населення з продажу гарячих напоїв приміщення 4 кв.м першого поверху адміністративної будівлі, що розташована по вул. О.Кобилянської, 2 у м. Сторожинець Чернівецької області. Вартість майна згідно звіту про оцінку майна становить 16496 грн., максимальний термін оренди – 35 місяців. 
Заяви приймаються протягом 10 робочих днів від дня публікації оголошення. Заяви направляти за адресою - м. Сторожинець вул. Б.Хмельницького, 7 (телефони для довідок 2-15-55, 2-12-00)».


продовження рішення виконавчого комітету № 190  від 08.10.2019 року

4. Старостам сіл провести обговорення з громадою сіл щодо подальшого використання наступних приміщень:
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). 
Пропозиції, які надійдуть від громадськості, подати на розгляд виконавчого комітету міської ради. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови П.М.Брижака.

Сторожинецький міський голова                                              М.М. Карлійчук

Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук
                     
П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу


