file_0.png

file_1.wmf


У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я  
11 лютого 2020 року                                                                                      № 38


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 (далі – Положення), 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: № 2 від 05.02.2020 року (додається). 

2. Заяви Войцеховської Діани Валеріївни, Мороз Ольги Василівни, Євдокименко Ольги Миколаївни, Івасюка Анатолія Петровича взяти до відома. Повідомити заявників про зміни у процедурі передачі комунального майна в оренду.

3. Відмовити пастору церкви «Еммануїл» Кучуряну К.Т. у задоволенні його заяви щодо оренди актового залу кінотеатру, який розташовано по вул.Б.Хмельницького, 1 у м.Сторожинець, у зв’язку із частим використанням даного залу для потреб громади.

4. Розірвати із Войцеховською Діаною Валеріївною договір оренди нежитлового приміщення від 01.12.2018 року (оренда 12,90 кв.м. у будівлі Сторожинецького БНК, що розташована по вул.Чернівецькій, 9  у м. Сторожинець Чернівецької області) з моменту підписання акту приймання-передачі приміщення.


продовження рішення виконавчого комітету № 38 від 11.02.2020 року

5. Відмовити Середюку Михайлу Михайловичу у задоволенні заяви про передачу йому у власність частини колишньої амбулаторії в с.Банилів-Підгірний по вул.Головній, 195 для подальшої реконструкції під житло з наступних підстав: заявник не перебуває на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, при Сторожинецькому міськвиконкомі; надання нежитлових приміщень для проживання у них фізичних осіб чинним законодавством не передбачено.

6. Рекомендувати сесії міської ради включити до Переліку об’єктів про передачу в оренду на аукціоні наступні приміщення:
- нежитлове приміщення (площею 20,7 кв.м) в будівлі кінотеатру, що розташована по вул. Б.Хмельницького, 1 у м. Сторожинець Чернівецької області для розміщення студії звукозапису для дітей;
- нежитлове приміщення 1-25 площею 12,90 кв.м. в будівлі будинку культури, що розташована по вул. Чернівецькій,9 у м. Сторожинець Чернівецької області для розміщення майстерні художників, скульпторів, народних майстрів; 
- нежитлове приміщення орієнтовною площею 18,00 кв.м в будівлі Бобовецької амбулаторії ЗПСМ, що розташована по вул. Нижня Козаківська, 1 у с.Бобівці Сторожинецького району Чернівецької області;
- два нежитлових приміщення орієнтовною площею 23,00 кв.м в будівлі Костинецької амбулаторії ЗПСМ, що розташована по вул. Головній, 23  у с.Костинці Сторожинецького району Чернівецької області;
- приміщення площею 5,5 кв.м у клубі с.Ясени; 
- нежитлове приміщення 1-25 площею 7,20 кв.м в будівлі вул.Федьковича, 12 у м.Сторожинець Чернівецької області.

7. Звіт про незалежну оцінку майна – нежитлових приміщень 5-2 – 5-6 загальною площею 103,0 кв.м у будівлі котельні (літ.Б), що розташована по вул.Чернівецькій, 9 у м.Сторожинець від 10.05.2018 року взяти до відома.

8. Лист народного депутата Заремського М.В. № 221/403 від 05.02.2020 року взяти до відома. В.о.старости с.Банилів-Підгірний Палічук М.М. забезпечити помічника-консультанта народного депутата – Баланюка Василя Миколайовича приміщенням у адмінбудинку Банилово-Підгірнівського старостату для проведення особистих прийомів громадян щосереди з 10.00 до 11.00. 

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар міської ради                                                               Ігор МАТЕЙЧУК

Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:                  
Микола БАЛАНЮК

Максим МЯЗІН

Галина ОЛІЙНИК


