УКРАЇНА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету Новомнргородської міської ради
Кіровоградської області

від “29” травня 2020 року

№ 55
м. Новомиргород

Про внесення змін у рішення виконкому
міської ради від 06 квітня 2020 року № 39
Відповідно до статті 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”,
Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення”, та постанови Кабінету Міністрів України від
20 травня 2020 року № 392 “ Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2,
та
етапів
послаблення
протиепідемічних заходів”, протоколу засідання районного штабу з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
місцевого рівня пов’язаної із поширенням корона вірусної хвороби від
22 травня 2020 року № 17,
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Новомнргородської
міської ради № 39 від 06 квітня 2020 року “Про посилення обмежувальних
заходів щодо недопущення поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО19”,
1. Виключити частину 6 пункту 2.
2. Викласти в новій редакції пункт 9:
“9. Пасажирські перевезення
на міських автобусних
маршрутах
загального користування в режимі маршрутного таксі, здійснювати за умови
перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, передбаченої
технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в
реєстраційних документах на цей транспортний засіб та за умови перевезення
людей у засобах індивідуального захисту і здійснені санітарної обробки
транспортних засобів. ”.

3. Доповнити рішення виконавчого комітету пунктами 11-15 такого
змісту, у зв’язку з чим пункти 11-15, вважати пунктами 16-20:
“11. Дозволити проведення спортивних заходів без глядачів, в яких
беруть участь не більше ніж 50 осіб. Спортивні заходи, в яких беруть участь
понад 50 осіб, можуть проводиться за наявності погоджень передбачених
чинним законодавством.
12. Дозволити проведення релігійних заходів за умови перебування не
більше однієї особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний
захід.
13. Дозволити діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у
готелях).
14. Дозволити з 1 червня 2020 року роботу закладів фізичної культури і
спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з
кількістю учасників більше ніж 10 осіб).
15. Дозволити з 10 червня:
діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у
приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за
рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за
умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення,
де проводиться захід.”.
4. Керуючому справами (секретарю) виконкому міської
Мельніковій І.В. оприлюднити дане рішення на офіційному
Новомиргородської міської ради.

І.Забажан
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УКРАЇНА

РІШЕННЯ
виконавчого комітету Новом» ргородської міської ради
Кіровоградської області
від “29” травня 2020 року

№56
м. Новомиргород

Про затвердження тарифу на оплату
за використання торгівельних місць на
території КП "Новомиргородський
міський ринок"
Обговоривши інформацію директора КП "Новомиргородський міський
ринок" Поповенка В.В. щодо необхідності затвердження нових тарифів на
оплату за використання торгівельних місць КП "Новомиргородський міський
ринок", а також недопущення збиткового стану підприємства і його належного
функціонування, керуючись статтями 28, ЗО Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні",
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на оплату за використання торгівельних місць, що
додається.
2. Визнати таким, що втратили чинність тарифи на оплату за
використання торгівельних місць затверджені рішенням виконавчого комітету
міської ради від 10 січня 2020 року № 1 "Про затвердження тарифу на послуги
з користування 1 м торгівельної площі в місцях загального користування на
території КП "Новомиргородський міський ринок"".
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора

І.Забажан

*

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
29 травня 2020 року № 56

Тариф на оплату за використання торгівельних місць
Вул.Поповкіна 14-а
При продажу с/г продукції із столів, корзин, рук,
ручних візків
- копчених виробів
- курей, качок, індиків, гусей, кролів, нутрій,
риби свіжої
- молочні продукти
- яєць
- яєць з машини
- меду бджолиного
- олія
- крупи, макаронних виробів
- цукор, борошно
- олії (торгівля з машини)
- картоплі, цибулі, моркви, буряків, огірків,
помідорів та інше.
- картоплі, цибулі, моркви, буряків, огірків,
помідорів та інше (торгівля з машини)
- яблук, груш та інше фрукти (торгівля з машини)
- ягід (малина, вишня, смородина інше)
- квітів
- автомобілів, мотоциклів, причепів
- автозапчастин, інструментів, металовиробів,
меблів
- автомобілі з дровами
- одягу, взуття, білизни, хімії
- пиріжки, хотдоги, гамбургери
- товарів для рибальства
- кури різані
- гуси, кролі, індики різані
- розсади
- ядохімікатами

10.00
15.00
30.00
15.00
5.00
20.00
20.00
10.00
20.00
30.00
35.00
10
25.00
30.00
15.00
15.00
30.00
20.00
50.00
50.00
15.00
10.00
15.00
30.00
25
50.00

