
                                                                             

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

Від 28 січня 2022 року                                                                                           № 11/26-22 

м.Бурштин 

 

Про заборону стихійної торгівлі 
в Бурштинській міській територіальній громаді 
 

 

Відповідно до законів України «Про молоко та молочну продукцію», «Про м’ясо та 
м’ясні продукти», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
«Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини», «Про захист прав 
споживачів», керуючись ст. ст. 25,26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Кодексом України про адміністративні правопорушення, вимогами «Ветеринарно-

санітарних правил для ринків», з метою ліквідації осередків несанкціонованої (стихійної) 
торгівлі на території Бурштинської міської територіальної громади у невстановлених для 
цього місцях, якісного покращення благоустрою, недопущення інфекційних захворювань і 
продовольчої небезпеки споживчого ринку, міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Заборонити стихійну торгівлю з рук на вулицях, зупинках, пішохідних доріжках, 
тротуарах, газонах, перехрестях, прилеглих ділянках до житлових будинків, з машин та 
інших невстановлених та спеціально необладнаних для цього місцях на території 
Бурштинської міської територіальної громади. 

1.1. З метою заборони стихійної торгівлі та порушень правил благоустрою, особам 
уповноваженим виконавчим комітетом міської ради на право складання протоколів 
здійснювати заходи із складання протоколів про адміністративні правопорушення. 

2. Суб’єктам господарювання комунальної власності, що забезпечують 
функціонування міського ринку, інших об’єктів торгівлі, постійно вживати дієвих заходів 
щодо протидії та ліквідації несанкціонованої (стихійної) торгівлі на прилеглих територіях до 
ринку та інших об’єктів торгівлі. 

3. Відділенню поліції №3 (м.Галич) Івано – Франківського РУП ГУНП у Івано – 

Франківській області забезпечити виконання цього рішення та посилити контроль. 
4. Організаційному відділу (Орисі Перепічці) оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб-сайті міської ради. 
5. Рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення на офіційному 

сайті Бурштинської міської ради Івано-Франківської області в мережі інтернет. 
6. Координацію за виконанням даного рішення поставити на відділ житлово-

комунального господарства та обліку комунального майна (Ірина Герт). 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 
 

 

 

     Міський голова                                         Василь АНДРІЄШИН 


