
ПРОЕКТ РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ 

 

від 14 червня 2022 року                                                                                     № 112 

 

Про погодження на розміщення об’єктів 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг 

  

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Ворони Сергія Володимировича, 

керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

вирішив: 

        

1. Погодити розміщення об’єктів тимчасової дрібно-роздрібної торгівлі та надання 

послуг у сфері розваг суб'єкту господарської діяльності Вороні Сергію Володимировичу на 

прилеглій території до водосховища в м.Бурштині на відпочинковий період з 01 липня 2022 

року по 01 листопада 2022 року. 

 

2.Зобов’язати фізичну особу-підприємця Ворона Сергія Володимировича:  

2.1. при здійсненні дрібно-роздрібної торгівлі забезпечити та дотримуватися 

встановлених карантинних норм, діючих на дати здійснення такої діяльності; 

2.2.  у випадку здійснення реалізації харчових продуктів звернутись в Головне 

управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області для отримання 

відповідного погодження; 

2.3. у випадку надання послуг у сфері розваг із експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки звернутися до Управління Держпраці в 

Івано-Франківській області для отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки 

(у разі, коли атракціон та інше обладнання відноситься до переліку робіт підвищеної 

небезпеки); 

2.4. утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію  та  дотримуватись 

громадського порядку та спокою. Під час проведення заходів забезпечити безпеку 

відвідувачів. 

До початку роботи  укласти договір на вивіз та утилізацію побутових відходів. 

 

3.Суб’єкту господарської діяльності Вороні С.В. забезпечити та неухильно 

дотримуватися виконання вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, 

затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301. 

 

4. Суб’єкту господарської діяльності при здійсненні своєї діяльності дотримуватись 

норм та обмежень, які діють під час воєнного стану, відповідно до Указів Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні»,              «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», Закону України               «Про правовий режим воєнного стану», 

наказів та розпоряджень військових адміністрацій.  

 

5. Об’єкти дрібнороздрібної торгівлі повинні мати належний естетичний вигляд, 

відповідати вимогам нормативних документів щодо дотримання санітарного стану, охорони 

праці, техніки безпеки тощо. 

 

6. Відповідальність за дотриманням техніки безпеки, санітарного стану та поводження 

дітей на  атракціонах покласти на фізичну особу-підприємця Ворона Сергія 

Володимировича.  



         7. Координацію за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

економіки, праці та інвестиційної діяльності  Олега Скриника. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Володимира Чуйка. 

 

 

Міський голова                                                                                     Василь АНДРІЄШИН    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

начальник управління економіки,  

праці та інвестиційної діяльності                                                   О.Скриник 14.06.2022 

  

Заступник міського голови                                                              В.Чуйко     14.06.2022  

 

Юридичний відділ                                                                            ________    14.06.2022 

 

 Начальник загального відділу                                                            М. Яцик 14.06.2022  

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                       Н. Кицела 14.06.2022 

 

                               

 



 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

«Про погодження на розміщення об'єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг» 

1.Суб’єктом подання проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради «Про погодження на розміщення об'єктів тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг» є управління економіки, праці та інвестиційної діяльності.   

2. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення.  

Даний проект рішення розроблений на основі звернення суб'єкта господарської 

діяльності Ворона Сергія Володимировича щодо здійснення діяльності із 

надання послуг з організації відпочинку та розваг.  

 

3. Мета прийняття проекту рішення. 

         Опис питань для вирішення яких підготовлено проект рішення та обґрунтування  

передбачених у проекті рішення механізмів і способів вирішення існуючих проблем, а також 

їх актуальності для територіальної громади міста Бурштина, забезпечення їх 

належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг 

населенню у відпочинковий період. 

Основною метою здійснення діяльності із надання послуг з організації відпочинку та 

розваг є організація вільного часу, активного відпочинку, задоволення культурних потреб 

різноманітних груп населення, створення умов для відновлення фізичних, духовних сил, 

спілкування людей у сфері довкілля, розвитку та виховання екологічної культури. 

 

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

Відповідно до повноважень у галузі економічного, соціального та культурного розвитку, 

визначених  ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів».  

Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі житлово-комунального 

господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 

транспорту і зв'язку визначено статтею 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  Згідно з підпунктом 7 пункту «а» частини першої статті 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до власних повноважень органів 

місцевого самоврядування належить, з-поміж іншого, організація озеленення, 

охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян. 

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері 

благоустрою населених пунктів, зокрема, належить організація місць відпочинку для 

населення. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 6. Доповідач: начальник управління економіки, праці та інвестиційної діяльності  Олег 

Скриник. 

 

Начальник управління економіки,  

праці та інвестиційної діяльності                                                                         Олег Скриник 


