
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.02.2020 № 52-2/VII 

м. Золотоноша 

 

Про заходи підтримки суб’єктів господарювання 

м. Золотоноші під час проведення карантинних 

заходів, спричинених коронавірусом COVID-2019 

 

Відповідно до п.11 протоколу засідання комісії ТЕБ ТНС від 17.03.2020 

№ 4 „Про заходи щодо запобігання поширенню на території м. Золотоноші 

коронавірусу COVID-2019” та враховуючи доповідну записку управління 

економіки, керуючись ст.25, ч.1 ст.59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити заходи підтримки суб’єктів господарювання м.Золотоноші 

під час проведення карантину, спричиненого короновірусом COVID-2019 

(додаются). 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому 

заступнику міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти 

на депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та 

торговельного обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.). 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Остроглазова 23850 

 



 
Додаток 

до рішення міської ради 

від 24.02.2020 № 52-2/VII 

 

 

Заходи підтримки суб’єктів господарювання міста Золотоноші під час 

проведення карантину, спричиненого короновірусом COVID-2019 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін дії 

1. Визнати з 18.03.2020 року і 

до кінця державних 

карантинних заходів події в 

Україні, спровоковані 

розповсюдженням  

короновірусом COVID-

2019, ФОРС-мажорними 

обставинами. 

Рекомендувати суб’єктам 

господарювання всіх форм 

власності господарські 

договори різного роду 

направлення 

впроваджувати в розумінні 

ФОРС-мажорних обставин 

Всі суб’єкти 

господарювання на території 

м.Золотоноша 

З 18.03.2020 

року і до 

кінця 

карантинних 

заходів 

2. Розробити та розповсюдити 

через засоби масової 

інформації інформаційні 

листівки щодо телефонів 

гарячих ліній управлінь та 

служб, які супроводжують 

діяльність суб’єктів 

господарювання 

Управління економіки До 

20.03.2020 

3. Забезпечити інформування 

суб’єктів господарювання 

щодо прийнятих державою 

заходів на підтримку 

малого та середнього 

бізнесу в Україні  

(ЗУ №3220 ) 

Управління економіки 

Золотоніське управління 

ГУДПС у Черкаській області 

На весь час 

дії 

карантинних 

заходів 

4. Надавати максимальний 

інформаційний супровід 

діяльності підприємців 

міста, які під час 

Управління економіки 

 

На весь час 

дії 

карантинних 

заходів 



карантинних заходів 

прийняли рішення 

працювати дистанційно 

5. Рекомендувати суб’єктам 

господарювання міста та 

органам державної влади, 

які надають свої 

приміщення та площі в 

оренду фізичним особам -

підприємцям, враховуючи 

норми змін до Податкового 

кодексу України в частині 

звільнення від сплати 

податків за земельні 

ділянки та нерухомість, не 

нараховувати та не 

вимагати сплати за їх 

оренду 

Власники приміщень  

та земельних ділянок міста 

Золотоноша 

з 1.03.2020 

по 30.04.2020 

6. До 30.03.2020 надати 

розрахунки максимально 

допустимого зменшення 

плати за оренду 

комунального майна, місця 

для стоянки таксі, 

торгового місця на ринку з 

врахуванням пільг, 

визначених ЗУ №3220 

Директору КП 

„Золотоніський міський 

ринок”, 

КП „Міський водоканал” 

УЖКГ, відділ освіти, відділ 

культури, центр соціальної 

допомоги 

з 1.03.2020 

по 30.04.2020 

7. Спільно з банківськими 

установами надавати 

інформацію щодо 

отримання пільгових 

кредитних ресурсів та 

інших фінансових допомог 

Управління економіки 

Керівники Золотоніських 

філій банківських установ 

На весь час 

дії 

карантинних 

заходів 

 

 

 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 


