Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
с ь о м і : СКЛИКАННЯ

Р ІШ Е Н Н Я
Від ЗІ серпня 2020 року
М.ІзурІІИИН

№ 03/101-20

Про іаіксрлжсіши Положення про порядок
і правила розміщення на території м.Бурштина
пересувних малих архітектурних форм та транспортних
засобів для здійснення виїзної святкової торгівлі

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,«Про
благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про
захист прав споживачів», сі. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, постанови
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження Порядку
провадження торго-всльпої діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку
споживчих товарів», наказу Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
України від 08.07.1996 №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної
торговельної мережі», інших
нормативно-правових актів, враховуючи рекомендації
постійних депутатських комісій, міська рада
вирішила:
І. 'Затвердити Положення про порядок і правила розміщення на території м.Бурштина
пересувних малих архітектурних форм га транспортних засобів для здійснення виїзної
святкової торгівлі (додаток).
2. Координацію роботи но виконанню даного рішення покласти на відділ економіки і
промне. ІОВОС'І і.
3. Кон троль за виконанням рішення покласти на голову комісії з питань законності та
етики Любо.мира Горвата га першого заступника міського голови Володимира Гулика.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 31.08.2020 №03/101-20

Положення
про порядок і правила розміщення па території м.Буріїпина пересувних малих
архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної свя ткової
торгівлі
І. Загальні положення та терміни
1.1. Положення про порядок і правила розміщення па території м.Бурштина пересувних
малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної святкової
торгівлі (далі-1 Іоложсння) розроблено відповідно «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної
діяльності». «Про захист прав споживачів», ст. 4 Європейської хартії місцевого
самоврядування, постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833 «Про
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного
обслуговування на ринку споживчих товарів», наказу Міністерства зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996р. №369 «Про затвердження Правил
роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», інших нормативно-правових актів.
1.2. Положения встановлює вимоги до організації виносної дрібнороздрібної святкової
торгівлі та надання иослуї у сфері розваг з врахуванням архітектурних, санітарногнїсзіічних. пожежних, торговельних норм, функціонально-планувальних та історикокультуриих чинників на території м.Ьурштина.
У межах предмету дослідження товарним ринком є ринок послуг з організації
відпочинку та розваг. Товарними межами ринку г сукупність однорідних товарів (послуг),
предметів господарського обороту, у межах яких споживач за звичайних умов може
перейти
від споживання одного предмета господарського обороту до іншого.
Так. КННД-2010 містить групу 93.2 «Організування відпочинку та розваг». У цій
групі два класи економічної діяльності тією чи іншою мірою стосуються
проблематики дослідження. Зокрема, клас 93.20 «Організування інших видів відпочинку
та розваг» включає діяльність, пов'язану з організуванням відпочинку та розваг (крім
паркім розваг і тематичних парків), н.в.і.у.
Клас 93.21 «Функціонування атракціонів і тематичних парків» включає діяльність
розважальних і тематичних парків. Він включає види діяльності з організації
відпочинку і а розваг, такі як діяльність парків атракціонів, таких як механізовані
гірки, водні гірки, ігри, шоу, діяльність, пов'язану з організацією ярмарків і
майданчиків для пікніків.
Досліджуваний вид діяльності не відноситься до числа тих, які підлягають
ліцензуванню відповідно до положень Закону України «Про ліцензування видів
іос по;іарсь кої діяльності».

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від
форми власності, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері виносної дрібнорозд
рібної святкової горі івлі га надання послуг у сфері розваг на території міста.
Учасниками ринку с надавачі послуг з організації відпочинку та розваг. Це
можуть бути як комунальні підприємства, так й інші суб’єкти господарювання,
фізичні особи підприємці, діяльність яких спрямована на організацію відпочинку
га розваг.
Споживачами послуг з організації відпочинку та розваг с фізичні особи, які
відпочивають на спеціально відведених для організації та провадження відповідної
діяльності місцях, зокрема, шляхом використання атракціонів та інших засобів,
пристроїв іі устаткування, призначених для відпочинку та розваг.
і.-і. Дія цього Положення не розповсюджується на торговельну діяльність, що
провадиться на територіях ринків та на торговельну діяльність, що здійснюється з
пересувних малих архітектурних форм, розташованих поблизу стаціонарних торговельних
об’єктів на відстані не більш як три метри від них.
1.5. Для цілей цього Положення наведені терміни вживаються в наступному значенні:
Торгівля - вид економічної діяльності в сфері товарного обігу, пов’язаний з доведенням
товарів від виробників до споживачів, купівлею - продажем товарів, наданням у процесі
ЦЬОІ О послу] .
Виїзна торгівля - торгівля за межами торговельного приміщення через тривалий час діючі
спеціально обладнані різні пристосування для дрібної торгівлі: автоматики,
аіпорозвозки. автоцистерни, автонричіни, візки, спеціальне технологічне обладнання
(низькотемпературні логки-нрилавки), розноски, лотки, столики тощо.
Сезонна мережа - мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, яка відкрита
для обслуговування населення на певний сезон року - тільки на літо, весну або зиму тощо.
У складі сезонної мережі можуть бути палатки, кіоски, ятки тощо, об'єкти ресторанного
господарства (під геїнами, на верандах, у павільйонах легкого типу, збірні та переносні),
які розміщені на пляжах, стадіонах, у парках, на ярмарках і в інших місцях.
Об екі літньої торгівлі - літній торговий майданчик, лоток по реалізації продовольчих та
непродовольчих товарів, авгопричін по реалізації продовольчих та непродовольчих
товарі». Об’єкт лі і ньої торгівлі функціонує в теплий період року з 15 квітня по 31 жовтня.
Торговий майданчик
тимчасовий, збірно-розбірний пункт громадського харчування,
який розташовує ться на визначеному місці.
Засоби пересувної мережі - автоматним, аітжафе, авторозвозки, автоцистерни, лавкиавтопричепн. візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лоткиприлавки), розноски, лотки, столики, тощо.
Дозвіл (погодження) на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) святкової торгівлі та
надання послуг у сфері розваї (далі Дозвіл) - є безоплатним дозвільним документом, який
надає право його власнику на експлуатацію тимчасового об’єкта виїзної (виносної)
святкової горі івлі та надання послуг у сфері розваг. Дозвіл (погодження) видасться за
встановленим зразком відповідно до додатку №3.
Місце розміщення об'єкта торгівлі, сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг
на ісриторп міста - територія, яка використовуються для розміщення та облаштування
об’єкта торі івлі. об’єк та сфери послуг, відпочинку та розваг.

Сезонний об*па сфери послуг, відпочинку та розваг (атракціон) - пристрій або комбінація
ирисіроїи, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою
грагкторіпо або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, використовувані в
місцях дозвілля населення для розваги й активного відпочинку: кагальні механізовані та
немехаиізоиапі. у гому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальиі гори, гірки, колеса
о! ляду. вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами
(катапульти, стрибки з висоти па еластичному тросі тощо); спортивні, у тому числі силові,
іренажери. іпри, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі
каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо; видові та ігрові атракціони; надувні атракціони, у
гому числі водні; атракціони, у яких використовуються тварини; лабіринти, кімнати
сміху; ковзанки, майдани (споруди) з льодовим, сніжним покриттям.
Виносна дрібнороздрібна торгівля - цс торгівля зі споруд, які не мають закритого
приміщення для тимчасового перебування людей, з торговельного обладнання,
низькотемпературних прилавків, лотків, палаток, ємкостей, столиків, торговельних
авшматів, автомагазинів, авгокафс, авторозвозок, роль-барів тощо, інших споруд,
призначених, «окрема, для сезонної дрібнороздрібної торгівлі, а також розвізна торгівля,
тобто торгівля, яка здійснюється з автомобілів (авторозвозок, автомагазинів тощо), що
мають різні місця стоянок.
Свяікова виїзна, виносна горі івля-цс виїзна.виносиа торгівля, яка здійснюється на протязі
від одного до п'яти днів з нагоди свята або інших культурно-масових та релігійних
заходів, що проводяться у місті. Святкова виїзна, виносна торгівля може здійснюватись з
пересувної малої архітектурної форми, яка немає закритого приміщення для тимчасового
перебування людей та конструкція
якої дозволяє її пересування людиною без
застосування техніки і механізмів (стіл, лоток, рундук, намет, низькотемпературний
прилавок, шафа холодильна, ємкість для напоїв, сатуратор чи інша установка для
змішування та розливу напоїв, горгівсльний автомат, інші пристрої для виїзної, виносної
роздрібної торгівлі тощо), або з транспортного засобу (автомагазин, автоиричеп, візок,
бочка, цистерна тощо), які відповідають умовам дотримання температурного режиму
зберігання і санітарним нормам, встановленим для товарів, що реалізуються з цих
торговельних об'єктів.
Послуги у сфері ровваї
цс послуги, які надаються суб'єктами господарювання за
межами закри тих приміщень (просто неба), а саме:
послуги з прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-веломобілів тощо;
послуги, що надаються на розважальних атракціонах, батутах, надувних дитячих
майданчи
ках. за допомогою спортивно-розважальних автоматів тощо;
послуги, які налаються при використанні тварин тощо;
послуги зі зважування, вимірювання кров’яного тиску тощо.
Об'єкт виносної дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг - споруда, яка
не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, торговельне
обладнання, прилавок, лоток, ятка. палатка, столик, торговельний автомат, автомагазин,
авгокафс. авторозвозка, роль-бар, розважальний атракціон, спортивно-розважальний
ав томат та ін.
Ісриюріальшіми межами ринку послуг з організації відпочинку та розваг є
територія населених пунктів у межах, відведених для провадження діяльності з
надання послуг з організації відпочинку та розваг.
Ринок иослуї з організації відпочинку та розваг є регіональним. Його основу
становить система взаємовідносин, які виникають у межах певної території та

пов'ячані з виробництвом. збутом, споживанням послу]' з організації відпочинку та
розваг, вплив па які справляють організаційні, економічні, соціальні, правові,
інвестиційні га інші фактори регіонального характеру.
Схема розташування.’руху - планово-каргографічні матеріали, які виготовлені та
погоджені у встановленому порядку. Схема руху розробляється при наданні послуг з
використанням об’єктів, що не мають постійного місця розташування (іграшкові
машинки, дитячі мотоцикли, слектро-всломобілів тощо: тварини);
Визначена територія
центральна частина міста в межах вулиць Січових Стрільців,
вул.Міцкевича. алея 11Ісітпщького. територія міського парку, територія міського стадіону,
інша територія міста.
Відповідна діяльність може здійснюватись на спеціально відведеній для цієї мсти
земельній ділянці. Насамперед цс стосується парків атракціонів та тематичних
парків, де послуги організації відпочинку та розваг надаються па постійній основі
в силу мети та призначення таких парків, які при цьому можуть мати особливості
свого функціонування, наприклад сезонність.
Організація та утримання таких об’єктів потребує відведення та'або надання
земельної ділянки, можливість спорудження капітальних будівель та споруд,
отримання необхідних дозволів (погоджень)ТОІЦО.
1.6. Підставою для
розміщення
на
території міста Бурштина пересувної малої
архітектурної форми або транспортного засобу для здійснення виїзної, виносної
святкової торгівлі є отримане заявником від виконавчого комітету Бурштинської міської
ради рішення про надання дозволу па розміщення пересувної малої архітектурної форми
або транспортного засобу ,чля здійснення виїзної, виносної святкової торгівлі (надалі
рішення) за у випадку до чергового засідання виконкому - розпорядження міського
голови про надання дозволу па розміщення пересувної малої архітектурної форми або
зранаюртного засобу для здійснення святкової виїзної, виносної торгівлі та надання
послуг у сфері розваг (надалі розпорядження) із наступним затвердженням на засіданні
виконавчого комітету.
1.7. ‘Заявник - особа, яка звергається до виконавчого комітету Бурштинської міської ради
із заявою про надання їй дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми
або транспортного засобу для здійснення виїзної, виносної торгівлі або святкової виїзної,
виносної торгівлі (юридична особа, підприємець або фізична особа).
1.8. Видача дозволу на розміщення пунктів виїзної святкової торгівлі па території міста
Буріт и па здійснює ться безкоштовно.
1.9. Інші терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні,
іісрсдбачсі юм у чи 11ним законодавством.
II. Вимоги до розміщення та функціонування об’єктів виносної дрібнороздрібної
святкової торгівлі та надання послугу сфері розваг
Торгівля проводиться суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними та фізичними
особами) на території міста після отримання дозволу (погодження) на право розміщення
об’єкта виїзної (виносної) святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг.

Тимчасова святкова торгівля з лотків проводиться суб’єктами підприємницької діяльності
і нагоди свяі або інших культурно-масових заходів, які організовуються міською владою,
підприємствами та установами міста.
У разі здійснення виїзної або виносної святкової торгівлі на робочому місці продавця
встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені га но батькові продавця, а також
відомості про суб'єкта господарювання, т о організував торгівлю:
• для юридичної особи

найменування, адреса і номер телефону;

• для фізичної особи-підприємця
прізвище, ім’я та по батькові, документ, що
підтверджує державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.
Об'єкти виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг
розміщуються відповідно до схем розташування/руху. Розміщення пунктів виїзної
святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг дозволяється в районах вулиць, площ
та інших орієнтирів, що вказані в дозволах, за умови дотримання правил безпеки руху
транспорту й пішоходів.
Схема розміщення для автомобілів (авторозвозок, автомагазинів тощо), що мають різні
місця сюяпок, під час яких здійснюється торгівля, розробляється із зазначенням кожного
МІСЦЯ с то я н к и ,

Розміщення об'єктів виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та надання послуг у
сфері розваг здійснюється:
відповідно до вимог будівельних, санітарних, пожежних, інших норм і правил, а також з
врахуванням вимої інших актів, прийнятих у межах компетенції органами державної
влади та органами місцевого самоврядування.
Біля кожного об’єкту виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі повинна бути
встановлена урна для сміття. Суб’єкт господарювання відповідає за підтримання чистоти
та порядку па прилеглій до об’єкту виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та
надання послуг у сфері розваг.
При ідінснеині виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та наданні послуг у сфері
розваг на тери торії міста дозволяється:
реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, яка
проводиться згідно з правилами їх продажу;
- торгівля продовольчими та непродовольчими товарами - лише за умови, що продовольчі
товари фасовані, мають герметичну (нсиоінкоджсну) упаковку і при цьому додержується
принцип товарного сусідства;
- при організації святкових заходів виїзну торгівлю дозволяється доповнити товарами
наступного асортименту: шашлики, хот-доги з соусними начинками, піца з
напівфабрикатів і гарячі напої на розлив (при наявності одноразового посуду),
бутильонапа вода:
- надавати послуги з прокату дитячих електромобілів, веломобілів та поні;
розташовувати надувні ділячі майданчики, батути, басейни, альпінпарки тощо.
При здійсненні виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та наданні послуг у сфері
розваг на території міста забороняється здійснювати торгівлю та надавати послуги у сфері
розваї:
- на іротуарах, пішохідних доріжках, алеях, якщо не забезпечено проходу для пішоходів
шириною 1.5 м і більше;
на зупинках громадського транспорту ближче, ніж 20 м в межах видимості в обидва боки
тро туару від установленого дорожнього знаку, що позначає зупинку;

- навпроти пішохідних переходів;
на газонах, зелених насадженнях;
па іем.іях. обтяжених правами землекористувачів, без їх згоди;
- в природоохоронних зонах, охоронних зонах пам'ятників історії та культури (за
винятком обслуговування міських заходів);
продовольчими товарами, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання
санітарних норм і правил, а також умови для додержання температурних режимів по
зберіганню іа продажу цих товарів;
пофасованими і иеупаковапими продовольчими товарами з розносок, лотків, столиків,
корзин га нссисніалізоканого транспорту;
товарами без наявності сертифікатів і гігієнічних висновків на кожен вид і партію
іоварні які реалізуються.
- і опарами, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного
маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або
зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а
також тих. що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які
засвідчують їх якість га безпеку;
- харчовими продуктами і напоями із застосуванням посуду одноразового використання за
відсутності ємкостей для збору с міг ія і відходів і подальшої утилізації.
Торгівля проводиться суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними та фізичними
особами), громадянами на території міста після отримання дозволу (погодження) на
право розміщення об'єкта виїзної (виносної) святкової торгівлі та надання послуг у сфері
розваї.
Рекомендовано продавцям у робочій формі застосовувати елементи регіонального
колори іу, екіпіровку горнових марок. Для покращення естетичного вигляду торговельного
обладнання, використовувати (при можливості) стилізацію обладнання під різноманітні
возики. Н міському парку рекомендовано торгові місця оформляти під стилізовані
елементи з казок (грибки, будиночки і т.д.).
Послуги з прокату слсктро-веломобілів можуть надаватись за умови зазначення категорії
елек іро веломобіля, місць для стоянки та схеми руху. Інформація повинна розміщуватись
па місці надання послуг.
Площі надувних дитячих майданчиків, басейнів, батутів і т.д. визначаються виходячи з
технічного паспорту обладнання та додатково 1 м по периметру обладнання.
Об'єкти виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг
повинні маги належний естетичний вигляд, вписуватись в навколишнє середовище,
відповідати вимогам нормативних документів щодо дотримання санітарного стану,
охорони праці, техніки безпеки тощо.
’Забороняється зміна спеціалізації об'єктів виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та
палання поел уі у сфері розваг без погодження із виконавчим органом міської ради.
ill. Порядок розміщення об'єктів виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та
надання послуг у сфері розваг
3.1.
При здійсненні виїзної святкової торгівлі, заявник (продавець) повинен
керуватися та дотримуватися вимої Законів України «Про захист прав споживачів»,
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про
безпечність та якість харчових продуктів», «Про благоустрій населених пунктів»,
Постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15 червня 2006 року «Про затвердження
Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування

на ринку споживчих товарів», «Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної
мережі», затвердженими наказом „42369 Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і
горгіплі під ОХ липня 1996 року, Правилами торгівлі продовольчими товарами, цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують виїзну,
виносну святкову торгівлю та надання послуг у сфері розваг.
V?.
Заявник та продавець несуть повну відповідальність, відповідно до норм
діючого законодавства, за дотримання вимог законодавства мри здійсненні виїзної,
виносної торгівлі або святкової виїзної, виносної торгівлі, за безпеку транспортного
засобу та торговельного обладнання, що використовується для здійснення торгівлі, за
якість товарів, що реалізуються і за дотримання температурного режиму зберігання та
санітарних норм, встановлених для товарів, що реалізуються.
3.3.
Відповідальність за наявність всіх дозвільних документів необхідних для
здійснення святкової виїзної, виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг
покладається на заявника.
3 .4 .
Здійснення торгівлі з пересувної малої архітектурної форми або
транспортного засобу дозволяється не раніше 08:00 годин та не пізніше 21:00 годин, за
винятком святкових днів, в які дозволяється торгівля не раніше 08:00 годин та не пізніше
22:00 і один.
3.5.
Для забезпечення чистоти на прилеглій до пересувної малої архітектурної
форми або транспортного засобу ,чля здійснення святкової виїзної, виносної торгівлі та
надання послуг у сфері розваг території, прибирання прилеглої території покладається на
заявника або укладається договір з К11 «Житловик».
Об'єкти виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та надання послуг у сфері
рознаї розміщуються в межах визначеної території встановленої рішенням виконавчого
комітету міської ради.
Для розміщення об’єктів виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та надання послуг
у сфері розваг суб'єкт господарювання подає до виконавчого комітету міської ради
наступні документи:
- заява згідно з додатком 1,2 до 1Іоложсішя;
копія свідоцтва про державну рссстрацію/копія виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;
• копія схеми розташунання/руху місця, погоджена/перепогоджепа в секторі
житлово-комунального та обліку комунального майна виконавчого органу міської ради, а
також в органах державної влади або органах місцевого самоврядування у випадках,
передбачених законодавством:
- асортиментний перелік товарів, затверджений господарюючим суб’єктом;
- фотофіксація майбутнього місця здійснення виносної дрібнороздрібної святкової
торгівлі надання послуг у сфері розваг;
- копію ветеринарного паспорту на тварину (при наданні послуг з використанням
тварині:
- копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки (у разі, коли атракціон та
інше обладнання відноситься до переліку робіт підвищеної небезпеки);
- документ щодо правовідносин між суб’єктом господарювання та працівником або
особою, що здійснює торгівлю (не вимагається у разі здійснення такої торгівлі фізичною
особою підприємцем як працівником, що здійснює продаж безпосередньо).
'Заява шдляїає погодженню:

ч власниками .-користувачами земельних ділянок - у разі якщо об’єкт виносної
дрібнороздрібної торгів.-1і та надання послуг у сфері розваг планується розмістити на
земельних ділянках, шо не належать до комунальної форми власності територіальної
іромали;
з балансоутримувачсм житлового будинку та за результатами громадських
обговорень, організованих відповідною комісією, - у разі якщо об'єкт виносної
дрібнороздрібної святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг планується
розмістити на території дворів житлових будинків чи територій ОСББ.
Після реєстрації, пакті документів передасться до відділу економіки і промисловості
виконавчого органу міської ради, який протягом 30-ти календарних днів забезпечує:
- підготовку відповідного прое кту рішення виконавчого комітету міської ради про
розміщення об'єктів виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та надання послуг у
сфері розваг;
- підготовку витягу з рішення виконавчого комітету міської ради або обгрунтованої
відмови.
Рішення щодо падання дозволу приймається виконавчим комітетом міської ради за
зверненням суб'єкта господарської діяльності.
Після прийняття позитивного рішення виконавчим комітетом міської ради заявнику
надасться дозвіл, відповідно до даного 1Іоложсшія (додаток 3).
У наданні дозволу може бути відмовлено з наступних підстав:
- подання встановленого пакету документів не в повному обсязі;
виявлення недостовірної інформації в поданих документах;
цільове призначення наявної в заявника земельної ділянки (у разі виносної торгівлі) не
відповідає предмету дозволу;
відсутність у переліку основних видів діяльності суб’єкта господарювання, згідно даних
Єдиного державного реєстру, виду діяльності, що пов’язане із предметом дозволу.
у вішалку виникнення інших підстав, передбачених чинним законодавством виконавчий
комітет міської ради приймає рішення про відмову у видачі дозволу на провадження
торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів
благоустрою громади, про що автор звернення повідомляється протягом 10 робочих днів з
дня прийняття рішення.
Підмова у наданні дозволу може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством
порядку.
Дозвіл па розміщення об'єктів виїзної святкової торгівлі громадянам, які мають намір
реалізовувати сільськогосподарську або іншу продукцію власного виробництва, що не мас
ознак господарської діяльності згідно із цим Положенням не надасться. Реалізація такої
продукції громадянами здійснюється на території ринку міста у порядку, визначеному
1Іраииламн торгівлі на ринках.
Строк здійснення виносної дрібнороздрібної святкової торгівлі та надання послуг у сфері
розваї визначає ться рішенням виконавчого комітету міської ради про розміщення об'єктів
виносної дрібнороздрібної свя ткової торгівлі та надання послуг у сфері розваг.
1Іршншсння дії дозволу на право розміщення об’єкта виїзної (виносної) святкової торгівлі
та надання послуг у сфері розваг здійснюється за рішенням виконкому.

- в разі закінчення ного дії;

- в разі недотримання вимог розміщення об’єкта виїзної (виносної) святкової торгівлі та
надання послуг у сфері розваг відповідно до дозволу;
у разі порушення норм даного Положення та діючого законодавства;
у разі ліквідації суб’єкта господарювання відносно якого було оформлено дозвіл;
- у разі систематичного порушення суб'єктом та його працівниками вимог законодавства,

цього Положення, інших нормативних актів, дозвіл на організацію виїзної (виносної)
святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг призупиняється до усунення порушень
про що інформуються суб'єкти підприємницької діяльності.
Нідпонідальтсть за порушення вимог щодо організації виїзної (виносної) святкової
торгівлі та надання послу] у сфері розваг суб’єкти га їх уповноважені особи несуть згідно
п чинним законодавством.
Суб'єкти господарювання, які здійснюють виїзну (виносну) святкову торгівлю та надання
послуї у сфері розваг без дозволу (погодження) виконавчого органу міської ради
при іягуюіься до адміністративної відповідальності згідно чинного законодавства.

Додаток 1

до Положення про порядок і правила розміщення
на території м.Бурштина пересувних малих
архітектурних
форм та транспортних засобів для здійснення
виїзної святкової торгівлі
Міському голові

(111Ь підприємця, найменування юридичної особи)

Зайва
Заявник________________________________________________________
(назва юридичної особи. 1І1Б фізичної особи-підприсмця)
Адреса, номер телефону
(для юридичної особи

юридична адреса, для фізичної особи - домашня адреса)

ПНі керівника підприємства_________________________________________________
Иаспорі
«

»

Лг°

виданий

___ ________________________________________________________

(для фізичної особи)

(ким виданий)
Реєстраційне свідоцтво №

___________від «___»________ 20____р.

Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ)
І Ірошу Нас видати дозвіл-иоі одження на розміщення об’єкту виносної дрібнороздрібної
святкової торгівлі падання послуг у сфері розваг (потрібне підкреслити)

За адресою:

(тни і спеціалізація об’єкту)
__________________________________________________

Режим р о б о т и ________________________________________________
(вказати місце розташування)
Тин оо <кта (лоток, яіка, палатка тощо)

Загальна площа

м.кв

І Іродукція, що реалізує-ться/иослуги, що надаються

Термін розміщення

І Іри організації роботи, зобов'язуюсь дотримуватися правил торгівлі, санітарних норм та
правил, норм пожежної безпеки, правил благоустрою, інших нормативно-правових актів
України, що регламентують даний вид діяльності. З Положенням про порядок і правила
розміщення на території міста Ьурштина пересувних малих архітектурних форм та
транспортних засобів для здійснення виїзної святкової торгівлі ознайомлений (а) і
зобов’язуюсь виконувати.
; ІОзаяви додаю такі документи на

аркушах.

Додатки:_______________________________________________________________ _____

(список докумен тів, що додаються).

Дата

1 ІІДПИС

ІІІБ

Додаток 2
до Положення про порядок і правила розміщення
на території м.Бурштина пересувних малих архітектурних
форм та транспортних засобів ;іля здійснення
святкової виїзної торгівлі
Міському голові

(ІІІІ> підприємця, найменування юридичної особи)

ЗАЯВА
про розміщення об’єктів виїзної (виносної) святкової торгівлі під час проведення
ярмаркових святкових заходів на території м.Бурштин
Прошу погодити розміщення виїзної (виносної) святкової торгівлі, надання послуг у
сфері відпочинку та розваї (підкреслити необхідне)
під час проведення ярмаркових святкових заходів
(назва заходу, дата та місце проведення заходу)

суб'єкту господарювання
___________________________________
(1111) керівника, назва юридичної особи, місцезнаходження, контактний номер
іс.іефону П!1> фізичної особи - підприємця, місце проживання, контактний номер
телефону)
Тип о(Тс кта (лоток, палатка, тощо)
Загальна площа

м. ки

Асортимент продукції, що буде реалізовуватись_______________________________
(найменування товару)
1Ісрслік послуг у сфері відпочинку та розваг, які будить надаватись ______________
(найменування атракціонів)
Документи, що долаються до заяви:*

* Цією заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування об’єкту
вимогам чинного законодавства та зобов’язуюсь виконувати вимоги, передбачені
І Іоложснням про
порядок і правила розміщення па території міста Бурштина пересувних малих
архітектурних
форм та транспортних засобів для здійснення виїзної святкової торгівлі.

І Іро відповідальність *а надання в заяві недостовірних даних попереджений.
Документ и подав:
«
» ____________20 __ р.
(підписипрізвище, ініціали)
, Документи прийняв:
«
» ____
(підпис)

____________ / _________________/

20
р
. __________ / _________________/
(прізвище, ініціали

Додаток З
до І Іоложсння про порядок і правила розміщення
на території м.Бурштина пересувних малих
архітектурних
форм та транспортних засобів для здійснення
святкової виїзної торгівлі
ЬУРПІТИНСЬКЛ МІСЬКА РАДА
ВИКО!ІДВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОГОДЖЕННЯ
на розміщення та об.тапггуїгашіи
об’єкта святкової торгівлі або падання послуг
від «

»________

Видане

20

року

№

____________________________________________________
(найменування фізичної особи-підирисмця, юридичної особи)

учаснику ярмаркового заходу, виїзної (виносної) святкової торгівлі, надання послуг у
сфері розваг

(назва заходу)

(адреса заходу, торгівлі, послуг)
Рішення виконавчого комітету від «_____ »______________ ___ 20____ №______
Розпорядження міського голови від « ___ »_________________ 20____ №______
Термін дії з «
Чортове місце

Керівник органу
млі.

» _____________20______ но «______ »__________________ 20
( к і л ь к і с т ь ) ______(м. кв.)

____________________/________________________________ /

підпис

прізвище, ініціали

