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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

Десята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 08 липня 2016 року              № 230                              смт Воловець

Про внесення змін до «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради»

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету про внесення змін до «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради», затвердженого рішенням сесії селищної ради від 25.04.2013 р. № 570 та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Воловецька селищна рада вирішила:

	Внести зміни до «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради», затвердженого рішенням сесії селищної ради від 25.04.2013 № 570, а саме:

	у п. 2.5 після слів «селищної ради» доповнити «(крім випадків ярмаркової діяльності)»;
	у п. 2.7 слова «користування земельною ділянкою під», замінити на «розміщення», після слів «цього заявник» доповнити «(крім випадків ярмаркової діяльності)»;
	п. 2.8 викласти в редакції: «Розрахунок річного розміру плати за розміщення ТС проводиться згідно формули:

Ррп=Кп*Пл*Нг*Кі
де: Ррп – річний розмір плати за розміщення ТС;
      Кп – коефіцієнт площі = 0,5 при розміщенні ТС терміном більше 1 року;
      Пл – площа земельної ділянки;
      Нг – нормативна грошова оцінка 1м2 земельної ділянки відповідно до оціночної зони;
      Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінка землі.
Розрахунок денного розміру плати, при поденному розміщенні ТС (ярмаркова діяльність), проводиться згідно формули:
Рп=Кп*Пл*Нг*Кі/365
де: Кп – коефіцієнт площі = 10 при ТС площею від 4м2 до 100 м2, 
                                             =   1 при ТС площею більше 100 м2». 

	Секретарю селищної ради Карпишинець О.М. провести зміни до «Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради».


	Оприлюднити рішення на сайті Воловецької селищної ради.


	Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію селищної ради з питань житлово-комунального та побутового обслуговування населення.



Селищний голова                                                            М.А. Попелич

