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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  
10 березня 2020 року                                                                              № 63

Про розгляд п.2 рішення міської ради 
№ 57-41/2020 від 28 лютого 2020 року

З метою виконання п.2 рішення ХLІ сесії Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області VІІ скликання № 57-41/2020 від 28 лютого 2020 року, беручи до уваги положення Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Створити комісію з вивчення заяв щодо оренди комунального майна у складі:
- Матейчук Ігор Григорович – секретар Сторожинецької міської ради;  
- Сирбу Аурел Васильович – начальник юридичного відділу Сторожинецької міської ради;
- Баланюк Микола Миколайович – начальник відділу документообігу та контролю Сторожинецької міської ради;
- Андріященко Оксана Романівна – завідувач сектору з квартирного обліку, приватизації житла та комунальної власності Сторожинецької міської ради;
- Бойчук Маріяна Тоадерівна – провідний спеціаліст сектору з квартирного обліку, приватизації житла та комунальної власності Сторожинецької міської ради;
- Кричка Наталя Володимирівна – депутат Сторожинецької міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва та перспективного планування, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, промисловості, транспорту та зв'язку, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього природного середовища, розвитку середнього  та  малого  бізнесу, побутового та торгового обслуговування;
- Никифорюк Маріян Іванович – начальник відділу земельних відносин міської ради;
- Рудий Олександр Валерійович – член виконавчого комітету міської ради;
- Чоботар Роман Романович – член виконавчого комітету міської ради;
- Яреміца Ілля Васильович – член виконавчого комітету міської ради.
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2. Комісії підготувати список комунального майна для формування Переліків об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду, першого та другого типів.

3. Комісія уповноважена розглядати питання щодо розміщення тимчасових споруд та зовнішньої реклами на території Сторожинецької ОТГ. 

4. Комісія на першому засіданні обирає голову, заступника, секретаря комісії. У випадку тимчасової відсутності голови комісії (перебування у відпустці, відрядженні, на лікарняному) його обов’язки покладаються на заступника голови комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар міської ради                                                               Ігор МАТЕЙЧУК


Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:                  
Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ



