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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)
05.11.2021                                     №  _______

Про надання дозволу приватному
підприємству «Продюсерський 
центр  «Гастролі в Україні» на проведення 
гастролей цирку -шапіто «Коломбіна» в
с. Лебедин   Звенигородського району
Черкаської  області


          Відповідно до ст. 30 та ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись рішенням міської ради № 12-12/VII  від 12.07.2016 року «Про затвердження положення про оренду окремих елементів благоустрою міста для розміщення дитячих атракціонів, луна-парків, цирків-шапіто на території міста»,  розглянувши заяву ПП  «Продюсерський центр «Гастролі в Україні»  щодо  надання  дозволу  на  проведення  гастролей  цирку-шапіто «Коломбіна» в с .Лебедин Звенигородського району Черкаської області 08 листопада 2021 р.,
	                                      
виконавчий комітет міської ради вирішив:

	Надати дозвіл приватному підприємству « Продюсерський центр 

« Гастролі в Україні»  на проведення гастролей цирку-шапіто «Коломбіна 8 листопада 2021 року в с. Лебедин Звенигородського району  Черкаської області. 
	Адміністрації цирку-шапіто « Коломбіна» заключити з КП» Благоустрій»  

договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів. 
	На місці роботи цирку-шапіто «Коломбіна» адміністрації цирку  

забезпечити дотримання санітарних вимог благоустрою міста.
	Адміністрації цирку-шапіто «Коломбіна» забезпечити виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. №104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» та постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом   SARS-COV-2» ( зі змінами), зокрема:

	перебування працівників та відвідувачів цирку-шапіто у масках або респіраторах;
	наповненість залу не більше 50% місць;
	дотримування правил проведення дезінфекційних заходів;
	наявність у працівників негативних тестів та за умови наявності не менш ніж у 80% працівників  одного з документів про щеплення проти COVID-19.

	По закінченню гастролей цирку-шапіто «Коломбіна», адміністрації цирку провести демонтаж  рекламної  продукції.

Дотримуватись вимог чинного законодавства в частині розміщення зовнішньої  реклами, вивісок, цінників на державній мові.
	Контроль  за виконанням даного рішення покласти на  КП  «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади    (Озаринський В.).

   


Міський голова					                                     С. КРАВЧЕНКО





































Підготувала:
Лисенко Л.      

