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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
                
                                               
від 17 кывтня  2012 року                                            № 290 
 

м.Кіровоград 
 

 
Про    визначення   місць  
для  здійснення  сезонної  торгівлі  
в місті Кіровограді  
 
 
 
 Керуючись  ст. 30  Закону   України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Порядком провадження торговельної діяльності та правилами 
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими 
постановою  Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 883, 
Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими 
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 
11.07.2003 року № 185, розглянувши заяви та пропозиції суб’єктів 
підприємницької діяльності, з метою більш повного задоволення потреб  
населення  товарами  сезонного  попиту виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 
 
                                                   В И Р І Ш И В : 
 

1. Визначити місця  для здійснення сезонної торгівлі  в місті 
Кіровограді: 

по торгівлі квасом з  кег (додаток 1); 
     по торгівлі морозивом зі спецобладнання (додаток 2); 

торговельного  обслуговування  в  місцях масового відпочинку 
(додаток 3); 
           біля власного об’єкта ресторанного господарства - холодильне 
обладнання,  столи з навісами (додаток 4). 
 2. Встановити, що сезонна торгівля здійснюється на території міста 
Кіровограда  з 1 травня  до 30 вересня. 

3. Суб’єктам господарювання : 
дотримуватись вимог санітарних та пожежних норм та правил; 
забезпечити своєчасну і якісну підготовку обладнання та місць 

здійснення торгівлі;   
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       утримувати робочі місця та прилеглу до них територію у належному 
санітарному стані, облаштувати контейнерами (урнами, тощо) для збору 
використаного  разового посуду, паперу. 
       4. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового   
обслуговування населення Кіровоградської міської ради здійснювати 
контроль за дотриманням правил торгівлі на об’єктах сезонної  торгівлі.   

5. Міській санітарно-епідеміологічній станції : 
здійснювати контроль за якістю та відповідністю товарів, які 

реалізуються  через об’єкти сезонної торгівлі; 
контролювати   дотримання   суб’єктами   господарювання санітарних 

норм та правил на об’єктах сезонної торгівлі, своєчасного проходження 
працівниками медичного огляду. 
 6. Управлінню містобудування та архітектури  Кіровоградської міської 
ради розробити схеми прив’язки місць  для здійснення сезонної торгівлі в 
місті Кіровограді та  здійснювати контроль щодо дотримання суб’єктами 
господарювання вимог чинного законодавства з питань архітектури та 
містобудування. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
     
 
   
   Міський голова                             О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маличенко  22-38-36 


