
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 17.04.2019 № 166 

м. Золотоноша 

 

Про внесення змін до Положення ,,Про сезонне (тимчасове) розміщення на 

окремих елементах благоустрою міста Золотоноша об’єктів з надання послуг у 

сфері розваг та святкової торгівлі”  

 

Розглянувши лист відділу культури (18.03.2019 № 562 ) про внесення змін 

до Положення ,,Про сезонне (тимчасове) розміщення на окремих елементах 

благоустрою міста Золотоноша об’єктів з надання послуг у сфері розваг та 

святкової торгівлі”, відповідно до Закону України ,,Про благоустрій населених 

пунктів”, з метою впорядкування на території міста Золотоноша сезонного 

(тимчасового) розміщення на окремих елементах благоустрою міста об’єктів з 

надання послуг розваг та святкової торгівлі, визначення порядку надання плати 

під час розташування вищезазначених об’єктів, керуючись п.1„а” ст. 30, п.1„а” 

ст.32 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”,-  

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до Положення ,,Про сезонне (тимчасове) розміщення на 

окремих елементах благоустрою міста Золотоноша об’єктів з надання послуг у 

сфері розваг та святкової торгівлі”, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету від 27.11.2018 року № 396, виклавши у додатку 3 до Положення 

,,Методика розрахунку вартості окремих елементів благоустрою і розміру 

плати за розміщення на них об’єктів з надання послуг у сфері розваг та 

святкової торгівлі на території міста” п.2 у новій редакції : 

„2. Розмір місячної плати за сезонне користування елементом 

благоустрою визначається за формулою: 

В = Вб × S × 0,3 
де  В - вартість за використання окремих елементів благоустрою; 

Вб - базова вартість одного квадратного метра конструктивного елемента 

відповідно до нормативної грошової оцінки земельної ділянки заокруглена до 

10 грн.; 

S - площа окремого  елемента благоустрою на якому розташований 

тимчасовий (сезонний) об’єкт. 



У разі, якщо окремий елемент благоустрою використовується протягом 

неповного календарного місяця  (першого та/або останнього місяців 

користування), то добова плата за користування об’єктом визначається 

пропорційно дням користування”. 

2. Відділу культури (Щербатюк С.М.) оприлюднити дане рішення в засобах 

масової інформації шляхом розміщення на офіційному сайті Золотоніської 

міської ради та газеті ,,Златокрай”. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М., відділ культури (Щербатюк С.М.), управління 

житлово-комунального господарства (Флоренко О.А.). 

 

 

Міський голова        В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щербатюк 53329 


