УКРАЇНА
Чернівецька міська рада
5 сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
04.04.2016 № 145

м.Чернівці

Про надання дозволу КП МТК «Калинівський ринок» і МКП
«Газкомплектприлад» на не нарахування плати за послуги ринків
членам родин загиблих учасників антитерористичної операції і
учасникам антитерористичної операції – інвалідам І, ІІ групи,
мобілізованих згідно з Указами Президента України
Беручи до уваги Укази Президента України щодо оголошення та
проведення часткової мобілізації (від 17.03.2014р. №303/2014, від
06.05.2014р. №454/2014, від 21.07.2014р. №607/2014, від 14.01.2015 року
№15/2015 тощо), вимоги Законів України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища
учасників бойових дій та інвалідів війни», враховуючи клопотання
громадської організації «Герой-Родина-Україна»
керуючись вимогами
статей 25, 28, 29, 34, 59, 60, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Чернівецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Дозволити комунальному підприємству «Міський торговельний
комплекс «Калинівський ринок» та міському комунальному підприємству
«Газкомплектприлад» не нараховувати плату за послуги ринку:
1.1. Членам родин загиблих учасників антитерористичної операції, які є
користувачами торговельних місць на ринках на підставі укладених
договорів, мобілізованих згідно з Указами Президента України щодо
оголошення та проведення часткової мобілізації (не більше ніж по одному
торговельному місцю на родину (батьки, дружина (чоловік), діти)).
1.2. Учасникам антитерористичної операції, яким встановлена
інвалідність І і ІІ групи, які є користувачами торговельних місць на ринках на
підставі укладених договорів, мобілізованих згідно з Указами Президента
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України щодо оголошення та проведення часткової мобілізації (не більше
ніж по одному торговельному місцю на особу).
2. Встановити, що документами, які надають право бути звільненим від
плати за послуги ринків відповідно до:
2.1. Пункту 1.1 рішення можуть бути:
2.1.1. Посвідчення члена сім’ї загиблого, видане органами соціального
захисту населення за місцем реєстрації громадян.
2.1.2. Посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув
(помер) чи пропав без вісті під час проходження військової служби, видане
військовим комісаріатом за місцем реєстрації загиблого.
2.2. Пункту 1.2 рішення є посвідчення «Інвалід війни» (І, ІІ групи),
видане органами соціального захисту населення за місцем реєстрації
громадян.
3. Припинення нарахування плати за послуги ринку відповідно до
пункту 1 рішення відбувається з моменту подачі зацікавленою особою заяви
довільної форми та копії одного з документів, встановлених пунктом 2 цього
рішення (за умови представлення його оригіналу або нотаріально завіреної
копії).
4. Дія пунктів 1-3 цього рішення припиняється в разі передачі права
власності на пункт продажу або права користування торговельним місцем на
ринку третім особам, які не є членами родин (батьки, дружина (чоловік),
діти) загиблих учасників антитерористичної операції або учасниками
антитерористичної операції, яким встановлена інвалідність І, ІІ групи.
5. Рекомендувати утримувачам ринків і мікроринків міста Чернівців
розглянути питання запровадження пільг щодо оплати надаваних послуг для
мобілізованих осіб - учасників антитерористичної операції, передбачених
пунктами 1.1, 1.2 цього рішення для КП МТК «Калинівський ринок» і
МКП «Газкомплеткприлад».
6. Рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення в
газеті «Чернівці» та на офіційному веб–порталі Чернівецької міської ради в
мережі Інтернет.
7. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі
Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.
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8. Організацію виконання цього рішення покласти на виконуючого
обов’язки генерального директора комунального підприємства “Міський
торговельний комплекс “Калинівський ринок” Маслянчука І.В. та директора
МКП «Газкомплектприлад» Татарина В.В.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму.
Чернівецький міський голова

О.Каспрук

