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                                              УКРАЇНА
    ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

              Н І Ж И Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А
43 сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  26 вересня  2018 р.                     м.Ніжин                    №  15-43/2018 

Про внесення змін до переліку
видів економічної діяльності
комунального підприємства
 «Служба Єдиного Замовника» 

            Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статтей 17, 25, 26, 42, 59, 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розглянувши звернення комунального підприємства «Служба Єдиного Замовника», міська рада вирішила:
	Внести зміни до переліку видів економічної діяльності комунального підприємства «Служба Єдиного Замовника», доповнивши його наступними видами економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010):

	КВЕД 71.11 – діяльність у сфері архітектури;
	КВЕД 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезіїї, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
	КВЕД 82.19 – фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізованна допоміжна офісна діяльність.
	КВЕД 47.99 – інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
	КВЕД 43.34 – малярні роботи та скління;
	КВЕД 43.39 – інші роботи із завершення будівництва;
	КВЕД 93.29 – організовування інших видів відпочинку та розваг;
	КВЕД 45.20 - технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
	КВЕД 52.10 – складське господарство.

	Доручити директору комунального підприємства «Служба Єдиного Замовника» внести відповідні зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому законом порядку.
	Контроль за  виконанням  цього рішення  покласти  на постійну депутатську  комісію  з  майнових та житлово-комунальних питань, транспорту, зв’язку та охорони навколишнього середовища (голова - Онокало І. А.). 






 Міський голова                                                  А.В.Лінник



































Візують:

Директор
КП «Служба Єдиного Замовника»				       М. Д. Борисенко


Секретар міської ради		В.В.Салогуб



Перший заступник міського						Г. М. Олійник
 голови з питань діяльності
 виконавчих органів ради



Начальник  відділу юридично -					В.О. Лега 
кадрового забезпечення  
           

Голова постійної депутатської		І. А. Онокало
комісії з майнових та житлово-
комунальних питань, транспорту,
зв’язку та охорони навколишнього, 
середовища


Голова  постійної  депутатської					О.В. Щербак
комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики,
законності, правопорядку,
антикорупційної політики, свободи слова
та зв’язків з громадськістю

