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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  
11 грудня 2019 року                                                                                          № 243

Про надання дозволу на встановлення 
тимчасової споруди

Розглянувши заяву Архіпової Альони Вадимівни про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди (торговий кіоск), заяву Ковальчук Василіси Миколаївни про надання дозволу на виготовлення паспорта прив’язки, керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 № 537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2013 р. за № 2073/24605, п. 10 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл Архіповій Альоні Вадимівні на встановлення тимчасового торгового павільйону (для торгілі продовольчими товарами), загальною площею 27,84 м2 по вул. Чаплигіна в м. Сторожинець, Чернівецької області відповідно до розробленого паспорта прив’язки № 14-2019 від 19.11.2019 року терміном на 1 рік.

2. Вважати за можливе надати дозвіл Ковальчук Василісі Миколаївні на виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди (торгового павільйону) для провадження підприємницької діяльності (для торгівлі гарячими напоями та їжею швидкого приготування) по вул.Видинівського згідно схеми.
Заявниці подати до виконавчого комітету виготовлений паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності для укладання відповідної угоди щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою  згідно  з  Порядком  визначення  обсягів  пайової  участі  (внеску) 
продовження рішення виконавчого комітету № 243 від 11.12.2019 року

власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою населених пунктів на території Сторожинецької міської ради, затвердженим рішенням ХХІV сесії Сторожинецької міської ради VІІ скликання № 335-24/2018 від 22 листопада 2018 р. (далі – Порядок).

3. Заявникам:
3.1. Встановлювати тимчасові споруди відповідно до розроблених паспортів прив’язки після укладання угоди щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою згідно з Порядком.
3.2. Утримувати у належному архітектурно-естетичному вигляді прилеглу територію та тимчасові споруди.

4. На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради доповісти про хід виконання п. 4 рішення виконавчого комітету міської ради № 13 від 09 січня 2019 року «Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на встановлення малих архітектурних форм», відповідно до якого начальнику відділу земельних відносин та комунальної власності Никифорюку М.І.  та начальнику відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Гринчуку В.В. було доручено провести інвентаризацію малих архітектурних форм на території міста Сторожинець на предмет відповідності вимогам положень законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Матейчука І.Г.
Сторожинецький міський голова                                   Микола КАРЛІЙЧУК

Підготувала:
О.Р.Андріященко
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І.Г.Матейчук

А.Г.Побіжан
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А.В.Сирбу



