
Проект рішення міської ради 

 

 

 

Від 14.01.2022 р.                                                                                         № 3845 

 

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. 

2. Суб’єктам господарювання, 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 (Олена Кравчишин) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради  

«Про заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській територіальній громаді» 

 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про 

заборону стихійної торгівлі в Бурштинській міській територіальній громаді» є виконавчий 

орган Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

Даний проєкт рішення Бурштинської міської ради «Про заборону стихійної 

торгівлі в Бурштинській міській територіальній громаді» розроблений для врегулювання 

заходів, направлених на боротьбу із стихійною торгівлею. 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення 

Метою прийняття рішення є 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. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

ЗУ «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», ст. ст. 

25,26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодекс України про 

адміністративні правопорушення. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального  

господарства і обліку комунального майна                                                          Ірина ГЕРТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

14.01.2022 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                              І. Драгун 

14.01.2022 

 

Головний спеціаліст юридичного відділу                                                      А. Пергельський                                                     

14.01.2022 

                                                                                                            

Загальний відділ                                                                                                 М. Яцик 

14.01.2022 

 

Секретар ради                                                                                                     Р. Іванюк 

14.01.2022 

 

 


