ПРОЄКТ доопрацьовано 24.05.2020 р.

Про передачу комунальному підприємству «Одестранспарксервіс» для утримання об’єктів благоустрою – майданчиків для платного паркування транспортних засобів

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»,                рішення Одеської міської ради від 23 грудня 2005 року № 5050-ІV                           «Про делегування повноважень з передачі на баланс (в управління) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Одеси»,              з метою забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів благоустрою комунальної власності територіальної громади м. Одеси виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Передати комунальному підприємству «Одестранспарксервіс» для утримання об’єкти благоустрою – майданчики для платного паркування транспортних засобів, згідно з переліком (додається).

2. Доручити комунальному підприємству «Одестранспарксервіс» забезпечити належний балансовий облік, утримання та облаштування об’єктів благоустрою – майданчиків для платного паркування транспортних засобів, відповідно до встановлених вимог.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В. 


Міський голова									Г. Труханов 
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик.: Ілько  705-98-02
         (Тябус 705-11-92)









Додаток 
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 
№








ПЕРЕЛІК
об’єктів благоустрою –
майданчиків для  платного паркування транспортних засобів, 
утримання яких здійснює комунальне підприємство «Одестранспарксервіс»


 №
з/п
Адреса 
(м. Одеса)
Площа 
(м2) 
1.
Площа Катерининська
825,0







Керуюча справами                                                                               О. Оніщенко




















Інформація
до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про визначення КП «Одестранспарксервіс» уповноваженим підприємством з утримання об’єктів благоустрою - майданчиків для платного паркування транспортних засобів» 
СУТЬ ПИТАННЯ:  
Зазначеним проектом рішення виконавчого комітету Одеської міської ради пропонується визначити КП «Одестранспарксервіс» уповноваженим підприємством з утримання об’єктів благоустрою – майданчиків для платного паркування транспортних засобів, за адресами, згідно переліку, що є додатком до рішення.  

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Передбачається, що прийняття даного рішення виконавчого комітету Одеської міської ради надасть можливість забезпечити:
- обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів відповідно до встановлених вимог;
- використання їх за призначенням;
- підвищення якості надання послуг з паркування транспортних засобів;
- контроль та своєчасне виконання санітарного очищення, збереження та відновлення майданчиків для паркування (прилади, дорожня розмітка, тощо) у відповідності до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил чинного законодавства України з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху.
- впровадження дієвого механізму контролю за дотриманням правил паркування та оплати.

МОЖЛИВІ РИЗИКИ: 
відсутні 

ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК): 
Збільшення надходжень коштів до міського бюджету шляхом підвищення дисципліни зі сплати послуг через введення простого дієвого автоматичного процесу контролю за сплатою та належного і своєчасного утримання об’єктів благоустрою - майданчиків для платного паркування транспортних засобів. 


Директор департаменту                                                               	О.В. Ілько




ПЕРЕЛІК
доданих документів до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради «Про визначення КП «Одестранспарксервіс» уповноваженим підприємством з утримання об’єктів благоустрою - майданчиків для платного паркування транспортних засобів»
	Оригінал погоджувального листа з резолюцією від ____________ року № ___ на підготовку зазначеного проекту, на 1 арк.

Пояснювальна записка до проекту рішення, на 1 арк.
Інформація до проекту рішення, на 1 арк.
Лист розсилання. 


Директор департаменту			 				О.В. Ілько 






























Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 
«Про визначення КП «Одестранспарксервіс» уповноваженим підприємством з утримання об’єктів благоустрою - майданчиків для платного паркування транспортних засобів»

	Обґрунтування необхідності прийняття цього рішення:

систематизація всіх парковок міста, підвищення культури паркування і культури надання послуг операторами паркування, легалізація роботи парковок і впровадження сучасних механізмів оплати. 

	Мета та очікуваний результат проекту рішення:

- обладнання майданчиків для платного паркування транспортних засобів відповідно до встановлених вимог;
- використання їх за призначенням;
- підвищення якості надання послуг з паркування транспортних засобів;
- контроль та своєчасне виконання санітарного очищення, збереження та відновлення майданчиків для паркування (прилади, дорожня розмітка, тощо) у відповідності до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил чинного законодавства України з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху.
- впровадження дієвого механізму контролю за дотриманням правил паркування та оплати.

	Загальна характеристика та основні положення проекту рішення:

зазначеним проектом рішення виконавчого комітету Одеської міської ради пропонується визначити КП «Одестранспарксервіс» уповноваженим підприємством з утримання об’єктів благоустрою – майданчиків для паркування транспортних засобів, за адресами, згідно переліку, що є додатком до цього рішення. 

	Стан нормативно-правової бази:
	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів». 

	Фінансово-економічне обґрунтування:

Даний проект рішення не потребує додаткових коштів.

	Суб’єкт подання: Департамент транспорту, звязку та організації дорожнього руху Одеської міської ради. 



Директор департаменту							О.В. Ілько

