
                                                                 У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
         від 14 лютого  2012 року                                                                             №  119 

м.Кіровоград 
 

  
Про   погодження    проекту   рішення 
Кіровоградської   міської   ради «Про 
внесення змін і доповнень до Положення   
про управління    по   сприянню   розвитку  
торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 219»  
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 54, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом України про 
адміністративні правопорушення,  у зв’язку з втратою з 1 листопада          
2011 року чинності рішення Кіровоградської міської ради від 18 лютого        
2010 року № 3233 «Про затвердження Положення про надання дозволу на 
розміщення на території об’єктів благоустрою  будівель і споруд соціально-
культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у місті 
Кіровограді» виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про  
внесення змін і доповнень до  Положення   про управління    по   сприянню   
розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської 
міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від         
24 лютого 2011 року № 219 », що додається.   
 2. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради забезпечити 
винесення даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради.  
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
 

Міський голова                                                                            О.Саінсус                  
 
 
Бондаренко 
 223836            

      



        ПОГОДЖЕНО 
                                                                      рішенням виконавчого комітету 
                                                                      Кіровоградської міської ради 
                                                                      від 14 лютого 2012 року 
                                                                      №  119  
 
        Проект 

    
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “____”____________  2012 року      №____ 
 
 
 
 

Про  внесення  змін  і  доповнень  до  
Положення   про   управління    по    
сприянню   розвитку   торгівлі   та  
побутового обслуговування населення  
Кіровоградської міської ради,  
затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 219  
  
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст.  54, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, у зв’язку з втратою з 1 листопада           
2011 року чинності рішення Кіровоградської міської ради від 18 лютого     
2010 року № 3233 «Про затвердження Положення про надання дозволу на 
розміщення на території об’єктів благоустрою  будівель і споруд соціально-
культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у місті 
Кіровограді»  Кіровоградська міська рада    
    
 

                                   В И Р І Ш И Л А : 
 
 

 Внести зміни і доповнення до Положення про управління по сприянню 
розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської 
міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від        
24 лютого 2011 року № 219 «Про затвердження Положення про управління 
по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради», а саме: 
 вилучити пункти 1.6 та 2.2.6; 
  



2 
 

пункт 2.2.5 викласти у новій редакції: «2.2.5 Надання, на підставі 
повідомлень суб’єктів господарювання про розміщення об’єктів торгівлі, 
ресторанного господарства та надання послуг карток обліку об’єктів та 
довідок про розміщення об’єктів відповідно до рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради від 29 листопада 2011 року № 1167 «Про 
запровадження ведення обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства 
та надання послуг міста Кіровограда»;  

пункт 2.2.19 викласти у новій редакції: «2.2.19 Проведення роботи по 
виявленню на території міста об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та 
надання послуг, які працюють з порушенням вимог Порядку провадження 
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення,  
Правил роботи закладів ресторанного господарства, Правил роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями, Правил торгівлі на ринках міста Кіровограда 
та законодавства про захист прав споживачів. Складання  відповідно до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення  протоколів  за 
порушення правил  торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, 
громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються 
підприємницькою діяльністю (ст. 155), правил торгівлі пивом, алкогольними, 
слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами (ч.2 ст.156),  
законодавства про захист прав споживачів (ст. 156-1), правил торгівлі на 
ринках (ст.159)»; 

пункт 2.2.23 викласти у новій редакції: «2.2.23 Участь у роботі Центру 
надання адміністративних послуг міста Кіровограда»; 
 доповнити пунктом 2.2.28 у наступній редакції: «2.2.28 Встановлення в 
порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати 
побутових послуг (ремонт і виготовлення швейних виробів, послуги 
перукарень), які надаються підприємствами комунальної власності 
територіальної громади».  
  
 
 
  

Міський голова                                                                          О.Саінсус    
 
 
 
 
 
 
Бондаренко 
22-38-36 


