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      КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______

Про оренду транспортних засобів

    
Розглянувши листа МКП «Косів» Косівської міської ради про передачу в оренду транспортних засобів:__перелік__,  керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи пропозиції депутатів міської ради, Косівська міська рада

вирішила:

Передати в оренду МКП «Косів» Косівської міської ради наступні транспортні засоби:
	(перелік)

      2. Укласти з Міським комунальним підприємством «Косів» Косівської міської ради  договір оренди транспортних засобів та встановити орендну плату у розмірі 3% до вартості орендованого майна відповідно до Методики розрахунку плати за оренду майна територіальної громади м.Косова, затвердженої Положення про порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Косова терміном на 2 роки.

    

                     Міський голова                                 Плосконос Ю.О.
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      КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______

Про внесення змін до Методики розрахунку
плати за оренду комунального майна 
територіальної громади м.Косова

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи пропозиції депутатів міської ради, Косівська міська рада

вирішила:

  Внести зміни до Методики розрахунку плати за оренду майна територіальної громади м.Косова, а саме до п.2.3, який викласти в наступній редакції:

        «2.3. Розмір річної орендної плати  у разі  оренди окремого індивідуального визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, від 3% до 10% вартості  орендованого майна. При цьому вартість орендованого майна  визначається експертним шляхом».


                     Міський голова                                 Плосконос Ю.О.


                     Секретар ради                                    Печижак Р.М.
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      КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______

Про затвердження договорів
 
     Заслухавши інформацію міського голови про укладені договори та угоди Косівською міською радою протягом січня – грудня  2019 року відповідно до прийнятих рішень міської ради, міська рада

                                  вирішила :

     Затвердити договори та угоди, укладені Косівською міською радою протягом січня – грудня 2019 року.




Міський голова                             Плосконос Ю.О. 


                            Секретар ради                               Печижак Р.М.
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      КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______

Про присвоєння чергового рангу посадової особи
органів місцевого самоврядування
 
   Відповідно до  статей  14, 15  Закону України «Про службу в органах  місцевого самоврядування», міська  рада 

                                             ВИРІШИЛА:
 
   1. Присвоїти  міському голові Плосконосу Юрію Олександровичу черговий 7 ранг ІV категорії  посадової особи місцевого самоврядування.
   2. Присвоїти  секретарю міської ради Печижаку Роману Михайловичу черговий 9 ранг V категорії  посадової особи місцевого самоврядування.
   3. Присвоїти  заступнику міського голови Костинюку Святославу Васильовичу черговий 9 ранг V категорії  посадової особи місцевого самоврядування.
   4. Бухгалтерії міської ради  провести  нарахування  за  ранги з  01.01.2020 року.
 

                           


Міський голова                             Плосконос Ю.О. 


                            Секретар ради                               Печижак Р.М.
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      КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______

Про розгляд листа Косівського ліцею
Косівської районної ради (вечірня школа)

    Розглянувши лист Косівського ліцею Косівської районної ради (вечірня школа) про затвердження Статуту закладу, відповідно до п.1.4. якого засновниками ліцею є Косівська районна рада, Косівська міська рада, відділ освіти Косівської РДА, враховуючи пропозиції депутатів міської ради, Косівська міська рада

вирішила:

 Затвердити Статут Косівського ліцею Косівської районної ради (вечірня школа).

    

                     Міський голова                                 Плосконос Ю.О.


                     Секретар ради                                    Печижак Р.М.
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      КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______


Про продовження терміну дії договору оренди
ОКП «Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації»  

        Розглянувши листа ОКП «Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» про продовження терміну дії договору оренди нежитлових приміщень, площею 64,5 кв.м., що знаходиться в м.Косові по вул.С.Бандери,2, на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», керуючись Положенням про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності міста Косова, міська рада

вирішила:

1. Продовжити термін дії договору оренди нежитлових приміщень, площею 64,5 кв.м., що знаходиться в м.Косові по вул.С.Бандери,2, укладений з ОКП «Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації»  –  на 2 роки 11 місяців.
2. МКП «Косівміськводосерівс» укласти додаткову угоду до договору оренди.
   


                     Міський голова                                 Плосконос Ю.О.


                     Секретар ради                                    Печижак Р.М.
















КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______

Про розгляд звернення ГО «Спадщина Гуцульщини»

Розглянувши звернення ГО «Спадщина Гуцульщини» про прийняття на баланс міської ради муралу для розміщення соціальної реклами, який знаходиться за адресою м.Косів, вул.Грушевського, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів міської ради, Косівська міська рада

вирішила:

  Не заперечувати щодо прийняття на баланс Косівської міської ради  муралу для розміщення соціальної реклами, який знаходиться за адресою м.Косів, вул.Грушевського.
    

                     Міський голова                                 Плосконос Ю.О.


                     Секретар ради                                    Печижак Р.М.
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      КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______


Про продовження терміну дії договору оренди
ПФ «Тепловик»

        Розглянувши листа ПФ «Тепловик» про продовження терміну дії договору оренди нежитлових приміщень: 1) котельні, що знаходиться в м.Косові по вул.Я.Мудрого,3; 2) котельні, що знаходиться в м.Косові по вул.Грушевського,8; 3) котельні, що знаходиться в м.Косові, м-н Незалежності,14А, на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», керуючись Положенням про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності міста Косова, міська рада

вирішила:

1. Продовжити термін дії договору оренди нежитлових приміщень 1) котельні, що знаходиться в м.Косові по вул.Я.Мудрого,3; 2) котельні, що знаходиться в м.Косові по вул.Грушевського,8; 3) котельні, що знаходиться в м.Косові, м-н Незалежності,14А, укладений з ПФ «Тепловик»  –  до 01.05.20 р.
2. МКП «Косівміськводосерівс» укласти додаткову угоду до договору оренди.
   


                     Міський голова                                 Плосконос Ю.О.


                     Секретар ради                                    Печижак Р.М.
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      КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______


Про наміри передачі в оренду

У відповідності до ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з  необхідністю наповнення міського бюджету, міська рада

вирішила:

 1. Оголосити про наміри передати в оренду майно комунальної власності міста Косів: нежитлове приміщення – котельня, що знаходиться по вул.Зарічна,5 в м.Косові. Цільове призначення – надання послуг з постачання теплової енергії для Косівської початкової школи.

2. Доручити секретарю ради Печижаку Р.М. розмістити оголошення в газеті «Гуцульський край» та на офіційному сайті міської ради, а конкурсній комісії міської ради після реєстрації заяв провести при необхідності конкурс по передачі в оренду комунального майна у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна. 




                     Міський голова                                 Плосконос Ю.О.


                     Секретар ради                                    Печижак Р.М.
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      КОСІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
   Сьоме демократичне скликання  
Сорок друга сесія


  П Р О Е К Т             Р І Ш Е Н Н Я
 

Від 20 грудня 2019 року                                                    №______

Про розгляд листа Управління Державної
міграційної служби України
в Івано-Франківській області

    Розглянувши лист Управління Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області про визначення категорії осіб, що звільняються від часткової оплати вартості адміністративних послуг за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до місцевого бюджету, враховуючи необхідність наповнення міського бюджету та пропозиції депутатів міської ради, Косівська міська рада

вирішила:

  Не визначати категорії осіб, що звільняються від часткової оплати вартості адміністративних послуг за оформлення, обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до місцевого бюджету.

    

                     Міський голова                                 Плосконос Ю.О.


                     Секретар ради                                    Печижак Р.М.












