ПРОЕКТ
 
Про встановлення тарифу на послугу комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» з проведення реєстрації однієї тварини (собаки),  власником якої є фізична або юридична особа, що перебуває на території м. Одеси
 
Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28, статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 6.7 розділу 6 Правил утримання тварин у місті Одесі, затверджених рішенням Одеської міської ради від 05 квітня 2008 року № 2476-V, рішення Одеської міської ради від 04 жовтня 2017 року № 2448-VІІ «Про внесення змін до Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Одесі на 2016-2021 роки», з метою підвищення ефективності діяльності комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Встановити тариф на послугу комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» з проведення реєстрації однієї тварини (собаки), власником якої є фізична або юридична особа, що перебуває на території м. Одеси, та перелік пільгових категорій громадян, установ та організацій, які звільняються від сплати за таку реєстрацію (додається).

2. Тариф, встановлений згідно з пунктом 1 цього рішення, вводиться                     в дію з 01 січня 2019 року. 

3. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення. 

4. Доручити департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради оприлюднити дане рішення в установленому порядку. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Котляра А.І. 
 
Міський голова 	                                                          	  		Г. Труханов
 
Керуюча справами	               						О. Оніщенко
 
Вик.: Денісов 724-33-24
         (Лейдениус 724-33-24)
 

Додаток
до рішення виконавчого комітету 
Одеської  міської ради 
від     
№


ТАРИФ
на послугу комунального підприємства «Муніципальний центр екологічної безпеки» з проведення реєстрації однієї тварини (собаки),  власником якої                   є фізична або юридична особа, що перебуває на території м. Одеси,                              та перелік пільгових категорій громадян, установ та організацій,                              які звільняються від сплати за таку реєстрацію

№
з/п
Категорія громадян, яка перебуває на території м. Одеси та є власником тварини (собаки)
Тариф на послугу з проведення реєстрації однієї тварини (собаки),  власником якої є фізична або юридична особа, що перебуває                  на території м. Одеси
(грн з ПДВ)
1.
Фізичні або юридичні особи
80,00
2.
Малозабезпечені сім’ї
Безкоштовно
3.
Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи
Безкоштовно

4.
Ветерани війни (учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни)
Безкоштовно

5.
Особи з інвалідністю першої та другої групи
Безкоштовно
6.
Громадяни, які забирають у власність тварину з офіційно зареєстрованого притулку для тварин
Безкоштовно

7.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування
Безкоштовно

8.
Громадські організації, що здійснюють діяльність щодо захисту тварин від жорстокого поводження
Безкоштовно


Керуюча справами 							    О. Оніщенко  


