
Проєкт

Виконавчий комітет Помічнянської міської  ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
 від  30 вересня 2021 року                                                                               №

Про роботу КП «Помічнянський
муніципальний ринок» Помічнянської
міської ради за 9 місяців 2021 року

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства
«Помічнянський муніципальний ринок» Богуславського І.В. про роботу
підприємства за 9 місяців 2021 року, виконком міської ради відмічає, що з
моменту створення комунального підприємства «Помічнянський
муніципальний ринок» за період з 05.06.2020р. по вересень 2021 року
підприємством було  організовано збір коштів для вирішення проблемних
питань по  вивезенню побутового сміття  з території ринку та сплачено
комунальним підприємствам міста кошти у сумі 30000,00 грн.
              Також здійснювалась оплата по  прибиранню території ринку  та
утримання її в належному санітарному стані, придатному для торгівлі -
15000,00 грн.
              За вказаний період підприємством були надані розрахунки по тарифам
за оренду торгівельних місць під ТТС та торгівельними наметами на території
«Торгівельне містечко» та площі ринку біля автостанції.
               Виконані роботи по підключенню «Торгівельне містечко» до мереж
електропостачання, а саме :
         - розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
розміщення ринкової площі по вул. Осипенко (біля автостанції) в м. Помічна –
3750,00 грн.;
          -  розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
розміщення муніципального ринку «Торгівельне містечко» по
вул. Перемоги в м. Помічна – 4250,00 грн.;
          - виготовлено паспорти прив’язки розміщення тимчасових споруд для
кожної споруди окремо - 26028,00 грн.;
            - розроблено технічні умови на підключення електроустановок -
3339,23 грн.;
               - виготовлено проектно-кошторисну документацію на
«Електропостачання комплексу тимчасових споруд по вул. Перемоги в
м. Помічна» - 7478,59 грн.;



                - безпосередньо саме підключення майнового комплексу  до єдиної
мережі (РЩ) та подальше відокремлення кожного будиночка - 5500,00 грн.
                -  закупівля товару,  необхідного для підключення живлення:
1. Корпус КЕП 70.50.25 -3074,98грн.
2.Лічильник NIK2303 АР6Т.1802.МС.11 – 4200,00 грн.
3. Кабеля, держателі, арматура, труби, автомати, бокси під автомати тощо -
9391,49 грн.
4. Підключення чотирьох жильної КЛ-0,4 кВ до проводів та технічна перевірка
трифазного електролічильника прямого вмикання - 1112,92 грн.
        Облагороджена територія  для безкоштовної торгівлі соціальною групою
товарів на території - «Торгівельне містечко».

Укладено 5 договорів оренди торгівельного місця : 2 договори про оренду
торгівельного місця 96 м 2 на території ринкової площі біля автостанції та
3 договори – про оренду торгівельного місця (3 будиночка) на території
муніципального ринку.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 30 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”,  виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Інформацію директора комунального підприємства «Помічнянський
муніципальний ринок» Богуславського І.В. про роботу комунального
підприємства «Помічнянський муніципальний ринок» за 9 місяців 2021 року
взяти до уваги.

2. Директору комунального підприємства «Помічнянський
муніципальний ринок» Богуславському І.В.:

- тримати на постійному контролі  санітарний стан ринку, своєчасно
вивозити сміття з території ринку.

3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Щербатюку А.С. спільно з адміністративною комісією міської ради та
дирекцією ринку посилити роботу по виявленню фактів порушення правил
торгівлі на ринку суб'єктами підприємницької діяльності та притягнути їх до
адміністративної відповідальності.

      4. Розглянути питання про хід виконання даного рішення на виконкомі
міської ради  в червні 2022 року

     5.  Контроль   за   виконанням   даного   рішення  покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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