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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  

14 квітня 2020 року                                                                              № 94

Про надання дозволу на встановлення 
тимчасової споруди та встановлення 
комплексу тимчасових дитячих 
розважальних атракціонів 
у парку ім. Ю.Федьковича

Розглянувши заяву ФОП Білоусової Н.М. про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди, відповідно до паспорту прив’язки, беручи до уваги рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради № 61 від 09.04.2019 року, № 100 від 11.06.2019 року, 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 фізичній особі підприємцю Білоусовій Надії Миколаївні на встановлення згідно паспорту прив’язки № 11-2017 від 30.11.2017 року дитячих спортивних майданчиків та атракціонів в парку «Юність» м.Сторожинець (атракціон «Басейн з шаром», дитячий лабіринт, атракціон «Рибалочка», батутна арена, пересувні атракціони, майданчик для аніматорів, надувний батут «Водоспад», тимчасової споруди для інвентарю та товарів) на період дії паспорту прив’язки.
2. Дозволити фізичній особі підприємцю Білоусовій Надії Миколаївні встановлення тимчасового дитячого надувного атракціону в парку ім. Ю.Федьковича м.Сторожинець на період до 01.10.2020 року (згідно попереднього рішення було до 01.10.2019 року).
  	
продовження рішення виконавчого комітету № 94  від 14.04.2020 року

2.1. Місце розташування тимчасового дитячого надувного атракціону погодити  додатково, перед його встановленням, з міською радою.
2.2. Монтаж та демонтаж атракціону проводити без пошкодження дорожнього та тротуарного покриття, не розміщувати атракціони на газонах та квітниках.

3. Заявниці:
3.1. Встановлювати тимчасові споруди відповідно до розробленого паспорту прив’язки, щорічно укладати 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. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.


Сторожинецький міський голова                              Микола КАРЛІЙЧУК


Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:                  
Ігор МАТЕЙЧУК

Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ



