
                                                                  
Україна

              СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                      В  И  К  О  Н  А  В  Ч  И  Й    К  О  М  І  Т  Е  Т

                                        РІШЕННЯ

від  16 березня 2021  року                    м. Стрий                                № 87                                                               

Про надання пільг по сплаті орендної 
плати за тимчасові споруди
   

Розглянувши клопотання фізичних осіб – підприємців: _____. про надання 
пільги по сплаті орендної плати за тимчасові споруди для провадження 
підприємницької діяльності, відповідно до рішення виконавчого комітету Стрийської 
міської ради від 5 лютого 2021 року № 35 «Про затвердження Положення про оренду 
окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та 
рекламоносіїв», Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України 
“Про оренду державного та комунального майна”,  Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»   виконавчий   комітет   міської  ради  вирішив:

1. Надати пільгу у розмірі 50% при нарахуванні орендної плати, яка 
визначається відповідно до рішення виконавчого комітету Стрийської міської 
ради від 5 лютого 2021 року № 35 «Про затвердження Положення про оренду 
окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
та рекламоносіїв» ветерану війни – учаснику бойових дій _______.

2. Надати пільгу у розмірі 50% при нарахуванні орендної плати, яка 
визначається відповідно до рішення виконавчого комітету Стрийської міської 
ради від 5 лютого 2021 року № 35 «Про затвердження Положення про оренду 
окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
та рекламоносіїв» ветерану війни – учаснику бойових дій _______.

3. Надати пільгу у розмірі 50% при нарахуванні орендної плати, яка 
визначається відповідно до рішення виконавчого комітету Стрийської міської 
ради від 5 лютого 2021 року № 35 «Про затвердження Положення про оренду 
окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності на 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
та рекламоносіїв» ветерану війни –  інваліду війни _______.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  М. 
Журавчака.

         Міський   голова                                                                                 Олег КАНІВЕЦЬ                            


