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                                                  Україна                                 ПРОЕКТ  
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області
Виконавчий комітет

Рішення

від   січень  2017 р.               		      		                     				 № 

м. Знам`янка

Про  визнання такими, що втратили чинність 
абзац 2 пункту 1 рішення виконавчого комітету 
від 09 жовтня 2008 року №364  та 
пункт 2 в частині надання дозволу на реалізацію 
хлібобулочних виробів з автопричепу  
біля ринку «Рнокторгсервіс» 
рішення виконавчого комітету від
01 вересня 2006 року №326 


	У зв’язку з прийняттям  рішення Знам’янської міської ради №349 від 22.07.2016 року «Про вилучення земельної ділянки по вул. Михайла Грушевського, 22-С»,  керуючись ст.33, ст. 40 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні, виконавчий комітет міської ради, -

	В и р і ш и  в:

 1.Визнати такими, що втратили чинність в пункті 1 рішення виконавчого комітету 
від 09 жовтня 2008 року №364 «Про надання приватному підприємцю Абдулаєвій Н.М. дозволу на виїзну торгівлю» в частині розміщення об’єкту виїзної торгівлі  торгового
павільйону за адресою: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського (Жовтнева) біля ринку «Торгсервіс») та пункт 2 в частині надання дозволу на реалізацію хлібобулочних виробів з автопричепу  біля ринку «Рнокторгсервіс» приватному підприємцю Назаренку Володимиру Григоровичу затвердженого рішенням виконавчого комітету від 01 вересня 2006 року №326 «Про надання дозволу на відкриття об’єктів торгівлі, сфери послуг».
2.Зобов’язати управління містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства Знам’янської міської ради (в.о. начальника Берлова М.В.),  відділ економічного розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі міськвиконкому (начальник Кузіна І.П.),  головного спеціаліста сектору з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою міста Безая В.В. спільно з працівниками Знам’янського відділу поліції головного управління Національної поліції у Кіровоградській області (начальник Бензар А.А.)  вжити організаційні заходи по знесенню торгових павільйонів зазначених в пункті 1 даного рішення та по припиненню торгівлі за адресою: м. Знам’янка, вул. Михайла Грушевського,22-С.
3.Контроль по виконанню даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Гребенюка С.А.
      

        Міський голова						С.Філіпенко		




