
УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від “04” вересня 2020 року № 77
м. Новомиргород

Про затвердження акту комісії з 
обстеження наявності бджолосімей в 
приватних домоволодіннях

Керуючись статтею 40 та пунктом 6 статті 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, та у зв’язку із виконанням вимог пункту 7 постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року “Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107”,

Затвердити акт комісії з обстеження наявності бджолосімей в приватних
ДОМОВОЛОДІННЯХ, ]

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

Міський голову ІЗабажан



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого 
комітету Новомиргородської 
міської ради
від 04 вересня 2020 року № 77

АКТ
обстеження наявності бджолосімей в приватних 

домоволодіннях

Гр._________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові

що проживає в ______________________________

Комісія в складі______________________________

обстежили домоволодіння гр.________________________________
у власному господарстві останній утримує бджоло сім’ї в кількості

Висновки комісії
ідентифікаційний № тварини

Підписи членів комісії:

СС 20___року99



УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від “04” вересня 2020 року № 78

м. Новомиргород

Про встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання ПП “Формула тепла”

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 
пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статтями 4, 21 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, 
статті 13, 20 Закону України „Про теплопостачання”, на підставі заяви 
директора ПП “Формула тепла” та доданих до неї матеріалів і розрахунків 
тарифів,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ:

1. Встановити ПП “Формула тепла” тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ 
на рівні:

- тариф на теплову енергію -  2297,61 грн/Гкал за такими складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії -  2162,10 грн/Гкал;
- тариф на транспортування теплової енергії -  127,12 грн/Гкал;
- тариф на постачання теплової енергії -  8,39 грн/Гкал.

2. Рішення набуває чинності через 15 д ав  після оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інфор?

М іги ш я  Г П П О И ЯТ Т ж . Я-М■  К Ж І С Я  ж 4 ? « ! і и і М І ІЗабажан



УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від “04” вересня 2020 року № 79

м. Новомиргород

Про встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання ПП “Котлосантехмонтаж”

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 
пункту “а” статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статтями 4, 21 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, 
статті 13, 20 Закону України „Про теплопостачання”, на підставі заяви 
директора ПП “Котолосантехмонтаж” та доданих до неї матеріалів і 
розрахунків тарифів,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ-

1. Встановити ПП “КОТЛОСАНТЕХМОНТАЖ” тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних 
установ на рівні:

- тариф на теплову енергію -  2298,01 грн/Гкал за такими складовими:
- тариф на виробництво теплової енергії -  2173,27 грн/Гкал;
- тариф на транспортування теплової енергії -  115,66 грн/Гкал;
- тариф на постачання теплової енергії -  9,08 грн/Гкал.

2. Рішення набуває чинності через 15 днів після оприлюднення його в 
місцевих друкованих засобах масової інформації.

Міський голова І.3абажан



УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області

від 04 вересня 2020 року № 80

м. Новомиргород

Про надання дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами

Розглянувши подані документи та заяву ФОП ЖИВОТОВСЬКОЇ Тетяни 
Петрівни про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, пропозиції 
відділу містобудування, житлово-комунального господарства та земельних 
питань апарату виконавчого комітету міської ради та керуючись підпунктом 
13 пункту «а» статті ЗО Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, частини 1 статті 16 Закону України “Про рекламу”, відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 “Про 
затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” та Правил 
розміщення зовнішньої реклами на території міста Новомиргорода, сіл Лікареве 
та Бирзулове, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради 
№ 552 від 27 червня 2013 року,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Погодити місця розташування рекламних засобів та дозволити 
ФОП ЖИВОТОВСЬКШ Тетяні Петрівні встановити в м. Новомиргороді 
рекламні засоби терміном на 5 (п’ять) років:

- односторонній рекламний щит - вказівник, кронштейного типу, 
0,460x1,00 (h) м на опорі вуличного освітлення міської ради по вулиці Андрія 
Гурічева (біля будинку за № 21/56), площа місця розташування рекламного 
засобу - 0,460 м2;

- двосторонній рекламний щит - світлове табло, кронштейного типу, 
0,640x1,20 (h) м на опорі вуличного освітлення міської ради по вулиці 
Перемоги, (навпроти території ТОВ «Агрофірма «Селянський дім») площа 
місця розташування рекламного засобу -  0,768 м2.

2. Архітектору міста відділу містобудування, житлово-комунального 
господарства та земельних питань апарату виконавчого комітету міської ради 
Сікач Р.М. видати ФОП ЖИВОТОВСЬКШ Тетяні Петрівні дозвіл на 
розміщення зовнішньої реклами.



3. ФОП ЖИВОТОВСЬКШ Тетяні Петрівні після отримання дозволу 
укласти з Новомиргородською міською радою Договір про тимчасове 
користування місцями розташування рекламних засобів.

4. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, за порушення 
вимог техніки безпеки під час розташування та їх експлуатації несе ФОП 
ЖИВОТОВСЬКА Тетяна Петрівна згідно із законодавством.

5. ФОП ЖИВОТОВСЬКШ Тетяні Петрівні після встановлення рекламних 
засобів в п ’ятиденний термін подати до Новомиргородської міської ради 
фотокартки (6x9 см) місць розташування рекламних засобів. 6

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Полякова В.О. / /



УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
виконавчого комітету Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області
від “04” вересня 2020 року № 85

м. Новомиргород

Про надання погодження 
ФОП Новік О.О. щодо розміщення 
тимчасових сезонних торгівельних 
точок з продажу квасу на території 
міста Новомиргород

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця НОВІК Оксани 
Олександрівни від 19 серпня 2020 року щодо надання погодження на роздрібну 
сезонну торгівлю квасом на території міста Новомиргород з фірмових МАФів 
"Пінтек", обговоривши дане питання і керуючись статтею ЗО Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні", частиною 4 статті 28 Закону України 
"Про регулювання містобудівної діяльності",Земельним Кодексом України, 
Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №833, Наказом 
Міністерства зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі України від 08 липня 
1996 року № 369 "Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної 
торговельної мережі", Наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 
2011 року № 244 "Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд 
для провадження підприємницької діяльності",

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВИРІШИВ:

Відмовити у наданні погодження фізичній особі-підприємцю НОВІК 
Оксані Олександрівні щодо розміщення тимчасових сезонних торгівельних 
точок (фірмових МАФів "Пінтек") з продажу квасу на території міста 
Новомиргород, так як розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності здійснюється відповідно до частини 4 статті 28 
Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядку 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності".

М іський голова І.Забажан


