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УКРАЇНА
ШИРЯЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ

          від «22» жовтня 2019 року                                        № 176

Про надання дозволу ФОП Григоренко Л.Ф.
на оренду окремих елементів благоустрою для
розміщення об’єкту виїзної роздрібної 
торгівлі по вул. Соборна в смт. Ширяєве

Розглянувши заяву ФОП Григоренко Лідії Федорівни про надання в оренду окремих елементів благоустрою для розміщення об’єкту виїзної  роздрібної торгівлі в смт. Ширяєве по вул. Соборна ділянки №28,28а,29, загальною площею 68 м.кв., керуючись Положенням «Про здійснення виїзної торгівлі на території смт. Ширяєве Ширяївської селищної ради об’єднаної територіальної громади Одеської області», затвердженим рішенням  позачергової ХІV сесії I скликання Ширяївської селищної ради від 20 квітня 2018 року № 826- I(зі змінами), п.п.8 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради   

ВИРІШИВ :  

1. Надати дозвіл ФОП Григоренко Лідії Федорівні на оренду окремих елементів благоустрою для розміщення об’єкту виїзної роздрібної торгівлі промисловими товарами по вул. Соборна в смт. Ширяєве, ділянки № 28, 28а, 29,  загальною площею 68 м.кв.  терміном з 01.11.2019 року по 30.06.2020 року.
2. Зобов’язати ФОП Григоренко Л.Г.:
2.1. Виконувати та дотримуватись п.п.3.7.8, п.3.7. Розділу 3 «Правил благоустрою Ширяївської селищної ради об’єднаної територіальної громади ». 
2.2. Укласти в 3 денний термін з Ширяївським ККП договір на прибирання території окремих елементів благоустрою загальною площею 68 м.кв.
2.3. Після укладання договору з Ширяївським ККП в 3 денний термін укласти з Ширяївською селищною радою договір на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності загальною площею 68 м.кв., для розміщення об’єктів виїзної роздрібної  торгівлі. 
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету селищної ради від 14.06.2019 року №81 «Про надання дозволу ФОП Григоренко Л.Ф. на оренду окремих елементів благоустрою для розміщення об’єкту виїзної роздрібної торгівлі по вул. Соборна в смт. Ширяєве».
4.  Сектору з юридичних питань селищної ради (Ляпцева В.І.) підготувати додаткову угоду про розірвання договору оренди окремих елементів благоустрою селища для здійснення виїзної торгівлі в смт. Ширяєве  від 18.06.2019 року  № 50.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови  Демчукова А.С.



Селищний голова                      (оригінал підписано)                  В.В. Полюганіч


