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ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

від 20 квітня 2021 року Валки № 58

Про надання в тимчасове 
користування окремих елементів 
благоустрою комунальної 
власності для розміщення малих 
архітектурних форм 
торгівельного, побутового, 
соціально -  культурного та • ••• іншого призначення на території 
м. Валки ФО-П Горбань Р. В.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
Положенням «Про тимчасове користування окремими елементами благоустрою 
комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм 
торгівельного, побутового, соціально -  культурного та іншого призначення на 
території м. Валки», затвердженого рішенням сесії Валківської міської ради від 
28 березня 2019 року № 924, розглянувши заяву ФО-П Горбань Р.В., 
виконавчий комітет Валківської міської ради вирішив:

1. Надати ФО-П Горбань Раїсі Володимирівні в тимчасове користування 
окремий елемент благоустрою комунальної власності для розміщення малих 
архітектурних форм торгівельного, побутового, соціально -  культурного та 
іншого призначення на території м. Валки» (тимчасового літнього майданчику 
(павільйону) для обслуговування відвідувачів кафе «Вишеньки», загальною 
площею ЗО (тридцять) м2 у м. Валки, вул. Харківська біля будівлі № 8 в період 
з 01 травня 2021 року по 31 жовтня 2021 року. Вихідні: понеділок, вівторок.

Дозвіл надається з дотриманням карантинних норм у відповідності до 
рівня епідемічної небезпеки відповідно до Постанови КМУ від 09.12.2020 року 
№ 1236 « Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АП8-СоУ-2 та вимог протоколів рішень Державної комісії з техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на момент здійснення 
підприємницької діяльності.



2. Розмір плати за тимчасове користування окремим елементом 
благоустрою для розміщення тимчасового літнього майданчику (павільйону) 
для обслуговування відвідувачів кафе «Вишеньки», загальною площею 
ЗО (тридцять) м2 встановити відповідно до Положення «Про тимчасове 
користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для 
розміщення малих архітектурних форм торгівельного, побутового, соціально -  
культурного та іншого призначення на території м. Валки», затвердженого 
рішенням сесії Валківської міської ради від 28 березня 2019 року № 924.

3. ФО-П Горбань Р. В. здійснити оплату за використання окремого об’єкту 
благоустрою на території м. Валки відповідно до п. 3.2 вищезазначеного 
Положення.

4. Контроль за,.
міського голови

Міський голова

даного рішення покласти на заступника 
чих органів ради (Сергій ТИЖНЕНКО).

Валерій СКРИПНІЧЕНКО


