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У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
 ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я              
( проєкт)
____.06.2021                                     № ______

Про надання дозволу  на розміщення дитячих
атракціонів та святкової торгівлі під час  проведення
обласного свята «Свято без приводу» 2021 

Відповідно до ст. 30 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,  Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  від 01.03.2006 № 110, керуючись рішенням міської ради № 9-7/VII  від 26 квітня 2016 року «Про затвердження проекту рішення « Про затвердження положення про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста»,  розглянувши заяву ФОП Шовкопляс С.М. щодо надання дозволу на розміщення дитячих атракціонів та святкової торгівлі, з метою забезпечення змістовного дозвілля дітей і підлітків  та підготовки до проведення   обласного свята «Свято без приводу» 2021 на  належному рівні,
	                                      
виконавчий комітет міської ради вирішив:

	Надати дозвіл ФОП Шовкоплясу Сергію Михайловичу на  розміщення дитячих  атракціонів площею 268,5 м. квадратних  та святкової торгівлі:

«Солодка вата та поп-корн», «Повітряні кульки», дитяча гра «Дартс», веломобілі, батут надувна гірка, батут механізований «Банджо», карусель ланцюгова, під час проведення обласного свята «Свято без приводу» 2021, в період  27.06.2021 року.

	Погодити режим роботи атракціонів :

з ______ до _______год. на центральній площі міста.   

	Встановити плату за використання місця для розміщення дитячих     

атракціонів та святкової торгівлі в розмірі  - 221,19  грн.
          Рекомендувати  Шполянському ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській     
          області забезпечити належну кількість працівників міліції для  
         забезпечення громадського порядку та недопущення несанкціонованої  
          торгівлі під час проведення урочистостей.
   




    4.   Відповідальність    за  техніку безпеки, технічний стан обладнання, утримання в належному санітарному стані місця та громадський порядок під час організації розваг та відпочинку згідно п.1 даного рішення несе ФОП Шовкопляс С.М.
     5.  Контроль   за виконанням даного рішення покласти на  КП  «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради ОТГ  (Озаринський В.І.).

   


Міський голова					                                     С. КРАВЧЕНКО















































Підготувала:
Лисенко Л.






       


       Додаток 1
             до рішення виконавчого комітету
                             від ___.06. 2021 № 


Розрахунок
плати за використання місця для розміщення 
дитячих розважальних атракціонів  ФОП Шовкопляс С.М.  

Оцінка вартості орендованого  елемента:
Вп = Вб × S× Кпл × Ві (1),
де  Вп - вартість орендованого  елементу; 
Вб – 153,62  гривень відповідно до нормативно грошової оцінки земель згідно листа  Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 06.01.2021 №22-28-0.222-171/2-21 «Про індексацію нормативної грошової оцінки земель за 2020 рік»
S - площа орендованого  елемента – 268,5 кв.м;
Кпл- коефіцієнт площі орендованого елемента – 3;
Ві - індекс виду конструктивного елемента – 1,5;
Вп = 153,62х268,5х3х1,5=185611,37

Річна  орендна плата: 
Опл=Вп х Кзон х Кф.вик хСор (2)
де Вп – вартість орендованого елемента, що визначається за формулою (1);
Кзон – зональний коефіцієнт, тарифів відповідно до  3.1. Положення про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення  дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста - 1,43.
Кф.вик – коефіцієнт функціонального використання елемента благоустрою, який становить 2,5 відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м.Шпола.
Сор – орендна ставка у відсотках до вартості орендованого елемента – 12%;

Опл =185611,37х1.43х2.5х12%=79627,28

Розмір місячної орендної плати:
Опл. міс. = Опл :12 (3)
Опл. міс.=79627,28:12 = 6635,61
Опл. за день= 6635,61:30=221,19
Період з 27.06 по 27.06.2021 р.= 1 день
1х221,19=221,19 грн.

Начальник фінансового відділу			                     Н.В. Онищенко

Головний спеціаліст фінансового відділу		                     С.П. Олєйнікова

