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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  
09 червня 2020 року                                                                              № 

Про внесення змін до складу комісії, та 
про затвердження протоколу № 2
 від 05.06.2020 року, засідання комісії 
створеної згідно рішення виконавчого комітету 
міської ради № 63 від 10 березня 2020 року

Керуючись Законами України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 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», розглянувши заяви Гоюк Тетяни Іллівни, про надання дозволу на тимчасове користування та розробку технічної прив’язки з метою влаштування тимчасової торгівельної точки по вул. Видинівського у м. Сторожинець для торгівлі продуктами харчування Аксамітовського Ігоря Йосиповича про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд (торгових кіосків), Гринчука Юрія Миколайовича, про надання  місця по вул. Шевченка у м. Сторожинець для розміщення тимчасової споруди для продажу кавових напоїв, Кучук Марини Андріївни, про надання дозволу на виготовлення паспорту прив’язки на торговий павільон по вул. О. Кобилянської у м. Сторожинець,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:


                           продовження рішення виконавчого комітету №    від 09.06.2020 року
1. Затвердити протокол засідання комісії створеної згідно рішення виконавчого комітету міської ради № 63 від 10 березня 2020 року № 2 від 05.06.2020 року.
2. Рекомендувати виконавчому комітету Сторожинецуької міської ради прийняти рішення про відмову Гоюк Тетяні Іллівні у задоволенні заяви про надання дозволу на виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди (торгового павільйону) для провадження підприємницької діяльності згідно поданих фото фіксацій по вул. Видинівського у м. Сторожинець.
3. Рекомендувати виконавчому комітету Сторожинецуької міської ради прийняти рішення про надання дозволк Аксамітовському Ігорю Йосиповичу на встановлення тимчасових торгових споруд – двох торгових кіосків для торгівлі продовольчими товарами, загальною площею 26,30 м2 кожен по вул. Федьковича, 10Б в м. Сторожинець, Чернівецької області відповідно до розробленого паспорта прив’язки № 2-2020 від 20.05.2020 року терміном на 1 рік, в межах орендованої земельної ділянки з кадастровим номером 7324510100:02:001:0430
4. Заявнику:
4.1. Встановлювати тимчасові споруди відповідно до розроблених паспортів прив’язки після укладання угоди щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою згідно з Порядком та в межах орендованої земельної ділянки з кадастровим номером 7324510100:02:001:0430.
4.2. Утримувати у належному архітектурно-естетичному вигляді прилеглу територію та тимчасові споруди.

          5. Рекомендувати Гринчуку Юрію Миколайовичу узгодити бажане  місце розташування тимчасової споруди, та звернутися до головного архітектора Сторожинецької районної державної адміністрації щодо можливості виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.
           6. Рекомендувати виконавчому комітету Сторожинецуької міської ради прийняти рішення про надання дозволу Кучук Марині Андріївні на виготовлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для зайняття підприємницькою діяльністю по вул. О. Кобилянської у м. Сторожинець до 30 кв.м. за умови дотримання норм благоустрою та облаштування місця для збору сміття.
Заявниці, в разі отримання паспорта прив’язки належним чином завірений головним архітектором Сторожинецької районної державної адміністрації, подати до виконавчого комітету виготовлений паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності для укладання відповідної угоди щодо пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою  згідно  з  Порядком  визначення  обсягів  пайової  участі  (внеску) 
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 
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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).

         7. Рекомендувати виконавчому комітету Сторожинецуької міської ради прийняти рішення та доручити КП «Сторожинецьке ЖКГ» в місячний термін провести демонтаж двох тимчасових споруд, які розташовані по вул. Чаплигіна (навпроти житлового будинку № 51) у м.Сторожинець, без відповідних дозвільних документів та з порушенням норм благоустрою, які не працюють протягом останніх п’яти років. 
8. Внести зміни у склад комісії, затвердженої рішенням виконавчого комітету міської ради № 63 від 10 березня 2020 року, а саме включити у склад комісії:
- Гринчука Віталія Васильовича - начальника відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури;
- Беленчука Ігоря Івановича - начальника транспортно – господарського відділу;

          9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар міської ради                                                                Ігор МАТЕЙЧУК

Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:                  
Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Аурел СИРБУ

Микола БАЛАНЮК





