Рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради
№ 305 від 27.08.2020 р.






Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі в м. Одесі»


Відповідно до статей 30, 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, з метою реалізації  Закону України «Про оренду державного та комунального майна» під час використання об’єктів (місць) комунальної власності територіальної громади міста Одеси для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ: 

	1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                               «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі в м. Одесі» (додається). 

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Янчука О.Б.


Міський голова                                                              			Г. Труханов



Керуюча справами                                                            		О. Оніщенко


Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від 27.08.2020р. 
№ 305

Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі в м. Одесі


Відповідно до статей 25, 59, частини 5 статті 60 Закону України                    «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,                      Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, з метою реалізації Закону України «Про оренду державного та комунального майна» при наданні об’єктів (місць) комунальної власності територіальної громади міста Одеси для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі,                 а також з метою приведення у відповідність до цього Закону Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі, затверджених рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року              № 3961-VI, Одеська міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі здійснюється  відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» на умовах договору оренди у порядку, передбаченому відповідним законом.

2. Уповноважити управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради виступати орендодавцем об’єктів (місць) комунальної власності територіальної громади міста Одеси для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі.

3. Встановити, що об’єкти (місця) комунальної власності територіальної громади м. Одеси, визначені комплексними схемами розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності як місця розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, а також місця комунальної власності територіальної громади міста Одеси, визначені у встановленому порядку як місця для розташування елементів вуличної торгівлі, можуть використовуватись їх орендарями лише для цілей розміщення таких тимчасових споруд або елементів вуличної торгівлі відповідно.  

4. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради виступати замовником оцінки місць та об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Одеси для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та елементів вуличної торгівлі.
 
5. Встановити, що договори на право тимчасового користування місцями комунальної власності територіальної громади міста Одеси для розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності чи елементів вуличної торгівлі, укладені до набрання чинності цим рішенням, зберігають свою чинність до завершення строків, на які їх було укладено, та продовженню не підлягають.  

6. Внести зміни до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі, затверджених рішенням Одеської міської ради від 09 жовтня 2013 року № 3961-VI, пов’язані з прийняттям цього рішення, згідно з додатком.
    
	7. Доручити управлінню розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення у друкованому засобі масової інформації у встановлений чинним законодавством України термін.

8. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань економічної, інвестиційної політики, торгівлі та інформаційних технологій.



Міський голова									Г. Труханов


Проєкт рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради


Керуюча справами								О. Оніщенко

Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
від 
№

ЗМІНИ
до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Одесі, затверджених рішенням Одеської міської ради  
від 09 жовтня 2013 року № 3961-VI 
(далі – Правила)

1. Замінити у тексті Правил: 
- слова «договір на право тимчасового користування місцями для розташування ТС» словами  «договір оренди об’єктів (місць) комунальної власності територіальної громади м. Одеси для розміщення ТС» у відповідних відмінках;
- слова «договір на право тимчасового користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі» та слова «договір на право тимчасового користування місцями для розташування елементів торгівлі» словами «договір оренди об’єктів (місць) комунальної власності територіальної громади м. Одеси для розміщення елементів торгівлі» у відповідних відмінках. 
2. Виключити абзаци третій, четвертий, десятий, дев’ятнадцятий пункту 1.4 розділу 1 Правил. 
3. Замінити в абзаці двадцятому пункту 1.4 розділу 1 Правил слова «експлуатується з порушенням вимог чинного законодавства України та цих Правил» словами «експлуатується з порушенням умов договору оренди об’єкта (місця) комунальної власності територіальної громади м. Одеси для розміщення відповідної ТС». 
4. Виключити абзац двадцять другий пункту 1.4 розділу 1 Правил.
5. Замінити в абзаці двадцять п’ятому пункту 1.4 розділу 1 Правил слова «експлуатується з порушенням вимог чинного законодавства України та цих Правил» словами «експлуатується з порушенням умов договору оренди об’єкта (місця) комунальної власності територіальної громади                     м. Одеси для розміщення відповідного елемента торгівлі».
6. Виключити абзац п’ятий пункту 2.1 розділу 2, пункт 5.10 розділу 5, пункт 6.4 розділу 6, пункти 7.2, 7.3 розділу 7 Правил. 
7. Пункт 7.4 розділу 7 Правил викласти у наступній редакції: 
«7.4. У разі укладання договору оренди об’єкта (місця) комунальної власності територіальної громади м. Одеси для розміщення ТС заявник, який має намір встановити ТС, звертається до Управління з відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС із зазначенням у ній товарної спеціалізації ТС».
8. Виключити пункт 7.9 розділу 7 Правил.  
9. З пункту 7.10 розділу 7 виключити слова «або в оренді, яка за своїм цільовим призначенням дозволяє розміщення ТС». 
10. Виключити підпункти 8.3.4, 8.3.5 пункту 8.3, пункт 8.12 розділу 8, підпункт сьомий пункту 9.8 розділу 9, пункт 9.13 розділу 9 та розділ 12 Правил. 
11. Розділ 13 Правил викласти у наступній редакції:
«13. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ВУЛИЧНОЇ ТОРГІВЛІ
13.1. Розміщення елементів вуличної торгівлі здійснюється на підставі договорів оренди об’єктів (місць) комунальної власності територіальної громади м. Одеси для розміщення елементів торгівлі, які укладаються відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
13.2. Розміщення елементів вуличної торгівлі на території ринку як торговельного об’єкта визначається планувальною документацією території цього ринку або проєктною документацією його споруди. 
13.3. Розміщення елементів торгівлі під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється згідно з розпорядженням голови відповідної районної адміністрації Одеської міської ради у порядку, визначеному цими Правилами».
12. Виключити розділ 14 Правил.
13. З пункту 15.5 розділу 15 виключити слова «письмово» та «з доданням відповідної фотофіксації з цього приводу». 
14. Замінити у пункті 15.6 розділу 15 слова «про усунення порушень» словами «про демонтаж». 
15. З пункту 16.8 розділу 16 виключити слова «крім випадків порушення порядку експлуатації ТС, передбачених цими Правилами та встановлених Уповноваженим органом. Призупинення дії паспорта може бути здійснено Уповноваженим органом за вичерпних підстав, передбачених цими Правилами».
16. Виключити додатки 2, 3 до Правил.



Секретар ради                                                                                   О. Потапський

