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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
від 27 травня 2021 року                                                                             №  77

Про  внесення змін до пункту 1
абзацу 1 рішення виконкому міської
ради від 25.06.2020 року № 69 «Про
погодження  тарифу КП «Помічнянський
муніципальний ринок» на надання в оренду
торгових площ для торгівлі продовольчими
і непродовольчими товарами»

        Розглянувши подання адміністрації КП «Помічнянський муніципальний
ринок» про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 25.06.2020
року № 69 «Про погодження тарифу КП «Помічнянський муніципальний
ринок» на надання в оренду торгових площ для торгівлі продовольчими і
непродовольчими товарами» у зв’язку з укладенням договорів оренди
торгівельних місць по вул. Осипенко (біля автостанції), керуючись пунктом 2
ст. 28  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
міської ради в и р і ш и в :

1. Внести зміни до пункту 1 абзацу 1 рішення виконкому міської ради від
25.06.2020 року № 69 «Про погодження тарифу КП «Помічнянський
муніципальний ринок» на надання в оренду торгових площ для торгівлі
продовольчими і непродовольчими товарами» та викласти його у новій
редакції :

«1. Погодити комунальному підприємству «Помічнянський
муніципальний ринок» тариф на надання в оренду торгових площ для торгівлі
продовольчими і непродовольчими товарами:

- для торгівельних павільйонів за 1м2 в розмірі  40,20 грн. на місяць;…»
2. Рішення набирає чинності з 01.06.2021 року.
3. Директору  КП «Помічнянський муніципальний ринок»  повідомити

споживачів  щодо встановлення вартості послуги з надання в оренду торгових
площ для торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами.
          4.  Контроль   за   виконанням   даного    рішення    покласти    на
заступника міського голови з питань виконавчих органів ради  Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                      Микола АНТОШИК
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