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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 розгляд звернення Головного управління
статистики в Івано-Франківській області

   Розглянувши лист Головного управління статистики в Івано-Франківській області про прийняття на баланс міської ради приміщення, площею 696,6 кв.м, яке знаходиться за адресою м.Косів, вул.Шевченка,13, 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 приміщення, площею 696,6 кв.м, яке знаходиться за адресою м.Косів, вул.Шевченка,13.

    

                     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»  –  на 1 рік.
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.
























 


