КРИВ 0Р13ЫСА MICbKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМИТЕТ

РППЕННЯ
14.02.2018

м. КривийР1г

№ 65

Про

стеорення
конкурсно!
KOMicii з визначення переможщв конкурсу серед суб ’ект'ш
господарювання, ям мають
Hcmipu. розлйшувати пересует
тимчасовё споруди на об’ектах
комунальноё власностё листа
nid час проведения сезонных
ярмаршв,
затвердження
и
складу та Положения про неё

3 метою забезпечення надежного р!вня благоустрою м!ста ’ п!д час
проведения сезонних ярмарюв; вщповщно до Закону Украши «Про благоустрш
населених пунюлв», керуючись Законом Украши «Про мюцеве самоврядування
в У крапп», виконком м1сько! ради вир!шив:
1. Створити конкурсну KOMiciio з визначення переможщв конкурсу серед
суб’ектгв господарювання, яю мають нам!ри розм1ваувати пересувш тимчасов!
споруди на об’ектах комунально! власност! м!ста пщ час проведения сезонних
ярмарюв, затвердили и склад та Положения про не! (додаються).
2. Управлшню розвитку пщпрйемництва виконкому Кривор1зько1 мюько'Т
ради забезпечити шформування населения м!ста про змют р!шення, вщповщно
до Регламенту виконкому Кривор1зько! м1сько! ради.
3. Контроль за виконанням р!шення покласти на заступника м1ського
голови вщповщно до розподшу обов’язюв.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Р1шення виконкому мгсъког ради
14. 02.2018 № 65
СКЛАД
конкурсноi KOMicii з визначення переможщв серед суб’ект'ш
господарювання, ят маютъ налпры роз.шшуеати пересует тимчасовi
споруди на об’ектах комунально'Х enacHOcmi micnui nid час проведения
сезонных ярмартв
Шаповалов
Г еннадш Миколайович

-

заступник MicbKoro голови, голова комюп

Рижкова
1рина Олекспвна

-

начальник управлшня розвитку шдприемництва
виконкому Кривор1зько1 MicbKo'i ради, заступник
голови KOMicii’

Рясик
С вплана Миколашна

-

головний спещалют вщдшу оргашзацп шдприемництва управлшня розвитку пщприемництва виконкому Кривор1зько1 MicbKoi' ради,
секретар комхсп

Члены K O M i c i i
Бондар
Олег Сергшович

Борисенко
Майя Леонццвна

-

-

голова Фонду шдтримки та захисту прав
шдприемництва, малого та середнього б!знесу
в Украпп (за згодою)
начальник вщдшу оргашзацй' шдприемництва
управлшня розвитку шдприемництва викон
кому KpHBOpi3bKo'i MicbKoi ради
заступник голови Тершвсько 1 районно!' у Mi си
ради з питань Д1ЯЛЬност1 виконавчих оргашв
ради

Брилькова
1рина Олепвна

Волошиненко
Серий Миколайович

-

начальник управлшня комунальноТ власносп
MicTa виконкому Кривор1зько1 MicbKoi' ради

Г орбачова
Любов Микола 1вна

-

заступник начальника управлшня мютобудування,. арх1тектури та земельних вцщосин
виконкому Кривор1зько1 MicbKoi ради

Жеребило
Серий Васильович

-

заступник голови Бягулецькох районнох у MicTi
^р а д и . ; ' ;

Карий
1ван Олександрович

, начальник управлшня благоустрою та житлово!
п оттй ки виконкому Кривор 1зько '1 MicbKoi’ ради
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Коврига
Сергш Володимирович

засновник, заступник директора товариства з
обмеженою вщповщальшстю «НДШ БУДТЕХЕКСПЕРТИЗА», голова громадсько '1 оргашзаци
«СТРАТЕПЯ УСгаХУ» (за згодою)

Красножон
Юрш Леошдович

заступник голови Довгинщвсько!' райошзш в
MicTi ради

Кучерук
Геннадии Дмитрович

голова громадсько! сшлки «М1ЖНАРОДНА
Б13НЕС АСОЦ1АЦ1Я» (за згодою)

Логвинов
Сергш Валершович

заступник голови Центрально-Мюько! районнох
у MicTi ради

Лушпш
Андрш Анатолшович

заступник голови Покровсько! районно'1 в мют!
ради з питань д1яльност! виконавчих оргашв

Патрушева
Натал1я Володимир1вна

голова Кривор1зько1 мюько! профсшлковох
оргашзаци «СОЛ1ДАРШСТБ», директор при
ватного шдприемства «Тея» (за згодою)

С1чкар
Олександр Олександрович

ф!зична особа-шдприемець, член мюько!' галузево 1 ради пщприемщв з питань торг!вл1 та
ресторанного господарства (за згодою)

Ставедька
Юл1я Васшпвна

начальник шспекцп з благоустрою виконкому
Кривор1зько! MicbKoi ради

Фризюк
Олена Григор1вна

голова Кривор1зько1 мюькоГ професшно'1 сшлки
пращвниюв шновацшних та малих пщприемств (за згодою)

Щупка
Андрш Якович

начальник в!ддшу розвитку шдприемництва
виконкому М еталургшно 1 районноТ у мют! ради

Юрченко
Вггалш Серпйович

заступник голови Саксагансько 1 районно'1 у
MicTi ради з питань д1яльносш виконавчих
оргашв ради.

Керуюча справами вше

Т.Мала

ЗАТВЕРДЖЕНО
Р1шення виконкому мгсъког ради
14. 02.2018 № 65
ПОЛОЖЕНИЯ
про конкурсну k o m 'ci uo з визначення переможщв конкурсу серед
суб’екпгш господарювання, яш маютъ Hamipu р озмiщувam и пересует
mwvmacoei споруди на об’ектах комунальноХ власностХ Micma nid час
проведения сезонных ярмартв
1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положения про конкурсну ком!с1ю з визначення переможщв
конкурсу серед суб’екпв господарювання, яга мають намгри розм1щувати
пересувш тимчасов! споруди на об’ектах комунально!' власносп м!ста пщ час
проведения сезонних ярмаргав, розроблено вщповщно до Закошв Украши
«Про мюцеве самоврядування в Украпп», «Про благоустрш населених
пункпв», Наказу М1н1стерства регюнального розвитку, буд1вництва та
житлово-комунального господарства Украши вщ 21 жовтня 2011 року №244
«Про затвердження Порядку розмщ ення тимчасових споруд для провадження
пщприемницько!' д!яльност1».
1.2. Конкурсну KOMicira з визначення переможщв конкурсу серед
суб’екпв господарювання, яга мають нам!ри розмщ увати пересувш тимчасов!
споруди на об’ектах комунально! власносп м1ста пщ час проведения сезонних
ярмаргав (надал! - ком1с1я), створено для орган1зацн та проведения конкурсу
про визначення кращих пропозицш суб’екпв господарювання щодо
розм1щення пересувних тимчасових споруд на об’ектах комунально! власносп
мюта пщ час проведения сезонних ярмаргав.

2. ОСНОВЫ ЗАЕДАНИЯ КОМ1СП
До компетенций

KOM ici!

належить розгляд питань та надання пропозицш

щодо:
2.1.
2.2.
споруд за
2.3.
2.4.

Оргашзацп проведения конкурсу.
Визначення кращих пропозицш користувач1в пересувних тимчасових
результатами обробки листгав голосування.
Оформления протокол1в засщання KOMici!.
Оприлюднення результапв конкурсу у визначеному порядку.

3. СКЛАД КОМ1СП

3.1.
Ком1с1я формуеться вш епарш й чисельносп за учасп представнига
об’еднань суб’екпв господарювання, гррМадських орган1зац!й, пращвнигав
управл1нь комунально! власносп мюта,- розвитку пщприемництва, м1стобудування, архатектури та ' зсмельнйх вщйосин, благоустрою та житлово!
пол1тики, тнспекцп 'з благоустрою виконкому Кривор1зько! мюько! ради,
виконком!в районних у м1ст1 рад, за потреби - м!сцевих орган!в виконавчо!
влади.
'
.......
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3.2. До складу KOMicii входять голова, його заступник, секретар та члени
комюи.
3.3. Голова K O M icii:
3.3.1 зд1йснюе кер1вництво й д1яльн!стю;
3.3.2 скликае в установленому порядку засщання та головуе на них.
3.4. Заступник голови комюи:
3.4.1 у раз1 вщсутност! голови KOMicii орган1зовуе та проводить и
засщання;
3.4.2 зд!йснюе mini повноваження в межах компетенцп, як! передбачено
законодавством Украши.
3.5. У раз! вщсутност! голови комюи та його заступника, д!яльн!стю
KOMicii керуе член комюи, який обираеться присутшми членами комюи шляхом
вщкритого голосування бшышстю голос!в, про що зазначаеться в протокол!
засщання KOMicii'.
3.6. Секретар KOMicii:
3.6.1 вщповщае за оргашзацпо проведения и засщань;
3.6.2 запрошуе члешв KOMicii на засщання;
3.6.3 здшснюе зб!р та пщготовку матер!ал!в, необхщних для оргашзацп та
проведения засщання;
3.6.4 веде протокол засщання KOMicii, готуе витяги з нього та збершае
матер!али, що надшшли на конкурс, в управлшш розвитку пщприемництва
виконкому Кривор1зько'1 мюько!' ради;
3.6.5 зд!йснюе iHmi доручення в межах компетенцп.

4. ОРГАН13АЦ1Я РОБОТЕ KOMICII
4.1. Засщання KOMicii е повноважним за умови участа в ньому не менше
2/3 и члешв.
4.2. Р ш ен н я KOMicii про визначених кращих пропозицш користувач!в
пересувних тимчасових споруд ухвалюеться за результатами обговорення
конкурсних пропозиц!й шляхом пщрахунку оц1ночних 6 aniB , занесених у
листок голосування. У раз! отримання piB H oi кшькосГ 6 an iB , остаточне рш ення
ухвалюе голова KOMicii.
4.3. KoMiciero розглядаються матер!али, що надшшли на конкурс, та як!
попередньо були опрацьоваш и секретарем.
4.4. Результата робота KOMicii оформлюються вщповщним протоколом,
що пщписуеться BciMa членами KOMicii, присутшми на и засщанн!.

