
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 
 

м.Кропивницький 
 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету Кіровоградської міської ради  

від 29 листопада 2011 року № 1167 «Про    

запровадження   ведення обліку об’єктів  

торгівлі, ресторанного господарства та 

надання послуг міста Кіровограда»                                                  

 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України,  підпунктами 8, 9   п. «а» 

та підпунктом 4  п. «б»  ст. 30 та ст. 73 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до рішень Кіровоградської міської 

ради  від  21 листопада 2017 року № 1232 «Про реорганізацію  виконавчих 

органів та внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 29 липня 

2014 року № 3263, від 27 червня 2017 року № 993», від 27 листопада                    

2017 року № 1236 «Про перейменування» Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького 

  

В И Р І Ш И В : 

 

 Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 29 листопада 2011 року № 1167 «Про   запровадження   ведення 

обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг                   

міста Кіровограда» та викласти у новій редакції додатки 1, 3, 4 згідно з 

додатками 1, 2, 3.                                                 

  

 

Міський голова                                                                            А. Райкович 

 

Бондаренко 22 38 36 



Додаток 1  

до  рішення Виконавчого комітету   

Міської ради міста Кропивницького 

«__»  ______________ 2018     

№ ____ 

                 

      Директору департаменту-начальнику  

      управління економіки департаменту з  

      питань економічного розвитку, торгівлі 

      та інвестицій Міської ради 

      міста Кропивницького    

________________________________ 
                   (Прізвище, ім’я по батькові)  

   

                

Повідомлення про розміщення об’єкта 

 
Суб’єкт господарювання _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                              (повна назва)    

Місце знаходження (місце проживання)  __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Місце та дата державної реєстрації_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код __________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я по батькові керівника _____________________________________________ 

Телефон, факс _________________________________________________________________ 

Назва  об’єкта  ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                                                                            

Адреса розміщення об’єкта _____________________________________________________ 

 Код виду економічної діяльності (КВЕД)__________________________________________ 

режим роботи об’єкта: 

з _______ по______                   перерва на обід  з ________ по __________ 

вихідні дні ________________________________________________________ 

робота у вихідні дні  з _______ по______ перерва на обід  з ________ по __________ 

 

Документи, що  підтверджують вищезазначену інформацію: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________                                                                                          
     

 «___»___________________ 20___ р.                           ________________________________________________ 

                                                                                              (підпис керівника юридичної особи / фізичної особи – 

                                                                                               підприємця, уповноваженої особи)   

 
 

Директор департаменту-начальник управління 

економіки департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради 

міста Кропивницького                                                                  А. Паливода 



                                                    Додаток 2  

до  рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького 

«___» _____________ 2018     

№ ____ 

    

 

У К Р А Ї Н А  

 МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

  Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 
 

 К А Р Т КА    О Б Л І К У     О Б’ Є К Т А  
 

Назва об’єкта _________________________________________________________________ 

Адреса розміщення об’єкта _____________________________________________________ 

Спеціалізація об’єкта __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Площа об’єкта  загальна ______ кв.м, торговельна (виробнича) _______ кв.м 

Кількість робочих місць, од._________________ 

Кількість посадкових місць (для об’єктів ресторанного господарства)_________________ 

Початок роботи об’єкта ________________________________________________________  

Назва суб’єкта господарювання_________________________________________________ 

Місце знаходження (місце проживання)  _________________________________________ 

Ідентифікаційний код __________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я по батькові керівника ____________________________________________ 

Телефон, факс ________________________________________________________________ 

Погоджений режим роботи об’єкта: 

з _______ по______ 

перерва на обід  з ________ по __________ 

вихідні дні ___________________________________________________________________ 

робота у вихідні дні ___________________________________________________________ 

з _______ по______ 

перерва на обід  з ________ по __________ 
  
Дані про об’єкт включені до  переліку об’єктів за № ___  від  «___» _________ 201__ року. 
 

Картка обліку об’єкта   зберігається за місцем  його розміщення.   
  
Дата повідомлення про подальшу роботу об’єкта  до «__» ________________ 201_ року 

 
 

Директор департаменту – 

начальник управління економіки 
 

Директор департаменту-начальник управління 

економіки департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради  

міста Кропивницького                                                                      А. Паливода 
 



Додаток  3  

 до  рішення Виконавчого комітету          

 Міської ради  міста Кропивницького 

«__» _____________ 2018     

№ ____  

    

 

 

У К Р А Ї Н А  

   МІСЬКА  РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

  Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 
 

 

Довідка 

 

від «___» ____________ 201_ року                                               № ______ 

 

  

Дана ______________________________________________________________ 
(назва суб’єкта господарювання, ідентифікаційний код) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 про те, що ним  за адресою ___________________________________________________________ 

 

розміщено об’єкт ______________________________________________________________________, 

 

про що в Журналі обліку розташованих на території міста Кропивницького 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг зроблено 

відповідний запис та видано картку обліку об’єкта від                                 

«___» _______________ 201__ року  № _________. 
 

 

 

 

Директор департаменту - 

начальник управління  економіки                                                               

 

 

 

Директор департаменту-начальник управління 

економіки департаменту з питань економічного  

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради  

міста Кропивницького                                                                    А. Паливода 

 
 
 



                                                                           У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
         від  29 листопада  2011 року                                                                                                         №  1167 

м.Кіровоград 
 
 
 

Про   запровадження   ведення  
обліку об’єктів торгівлі,  
ресторанного господарства та 
надання послуг міста Кіровограда                                                  
 

Керуючись ст. 140-146 Конституції України, Податковим кодексом 
України, ст. 30, 73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про доступ до 
публічної інформації», «Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів», Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня         
1996 року № 854, Правилами роботи закладів (підприємств) ресторанного 
господарства, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції від 24 липня  2002 року, Порядком провадження 
торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування 
населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від         
15 червня 2006 року № 833, Правилами торгівлі на ринках міста Кіровограда, 
затвердженими рішенням Кіровоградської міської ради від 16 жовтня        
2008 року № 1311, зі змінами, внесеними рішенням Кіровоградської міської 
ради від 14 вересня 2011 року № 756,  з метою здійснення заходів щодо 
вдосконалення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства, 
надання послуг та їх моніторингу, підвищення якості обслуговування 
населення та захисту прав споживачів  виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради   
  

В И Р І Ш И В : 

 

1. Запровадити ведення обліку об’єктів торгівлі, ресторанного 
господарства та надання послуг міста Кіровограда. 

2. Рекомендувати суб’єктам господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на 
території міста Кіровограда, повідомляти управління по сприянню розвитку 
торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення  Кіровоградської  міської  



2 
 

ради через Центр надання адміністративних послуг міста Кіровограда про 
розміщення об’єктів за формою згідно з додатком 1. 

3. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради (Бєлова Т.О.) 
забезпечити: 

ведення обліку об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання 
послуг міста Кіровограда в електронному вигляді та в журналі за формою 
згідно з додатком 2 на підставі повідомлень суб’єктів господарювання про 
розміщення об’єктів, а також наданих до 1 листопада 2011 року дозволів  на  
розміщення  на  території об’єктів  благоустрою будівель і споруд соціально-
культурного, побутового, торговельного та іншого призначення; 

видачу суб’єктам господарювання картки обліку об’єкта за формою 
згідно з додатком 3 та довідки про назву та фактичну адресу  
(місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних 
послуг, позначення «виїзна торгівля» за формою згідно з додатком 4. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Василенка І.М. 
 

  

 

 

 

Секретар Кіровоградської міської ради            І.Волков  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко 

22-16-36 

 

 

 

 



 

Додаток 1  
до  рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 29 листопада 2011 року    
№ 1167 
                 

      Начальнику управління по сприянню  
розвитку торгівлі та побутового  
обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради 
________________________________ 
                   (Прізвище, ім’я по батькові)  
   

                

Повідомлення про розміщення об’єкта 
 

Суб’єкт господарювання __________________________________________________ 
                                                                              (повна назва)   
__________________________________________________________________  
Місце знаходження (місце проживання)  _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 Місце та дата державної реєстрації____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ідентифікаційний код ____________________________________________________ 
Прізвище, ім’я по батькові керівника ___________________________________________ 
Телефон, факс _________________________________________________________ 
Назва  об’єкта  ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            
_____________________________________________________________________________________________ 

Адреса розміщення об’єкта _________________________________________________ 
 Код виду економічної діяльності (КВЕД)____________________________________________ 
режим роботи об’єкта: 
з _______ по______                   перерва на обід  з ________ по __________ 
вихідні дні ________________________________________________________ 
робота у вихідні дні  з _______ по______ перерва на обід  з ________ по __________ 
 
Документи, що  підтверджують вищезазначену інформацію: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________                                                                                      
 
     
 «___»___________________ 20___ р.                           ________________________________________________ 
                                                                                              (підпис керівника юридичної особи / фізичної особи – 
                                                                                               підприємця, уповноваженої особи)   
 
 

Начальник управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради                                                               Т.Бєлова 



                                                 

Додаток 3  
до  рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 29 листопада 2011 року    
№ 1167 

    
 

 
У К Р А Ї Н А  

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення 
 

 К А Р Т КА    О Б Л І К У     О Б’ Є К Т А  
 
Назва об’єкта _________________________________________________________________________________ 
Адреса розміщення об’єкта _____________________________________________________________________ 
Спеціалізація об’єкта __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Площа об’єкта  загальна ______ кв.м, торговельна (виробнича) _______ кв.м 
Кількість робочих місць, од._________________ 
Кількість посадкових місць (для об’єктів ресторанного господарства)__________________________________ 
Початок роботи об’єкта ________________________________________________________________________  
Назва суб’єкта господарювання__________________________________________________________________ 
Місце знаходження (місце проживання)  __________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код ____________________________________________________ 
Прізвище, ім’я по батькові керівника ___________________________________________ 
Телефон, факс _________________________________________________________ 
Погоджений режим роботи об’єкта: 

з _______ по______ 
перерва на обід  з ________ по __________ 
вихідні дні __________________________________________________________________________________ 
робота у вихідні дні ___________________________________________________________________________ 
з _______ по______ 
перерва на обід  з ________ по __________ 
  
 
Дані про об’єкт включені до   переліку об’єктів за № _______ від  «___» ________________ 201__ року. 
 
Картка обліку об’єкта   зберігається за місцем  його розміщення.    
 
 
Начальник  управління                                                                                                                        
 
 
 
 

Начальник управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради                                                               Т.Бєлова 
 



Додаток 4  
до  рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 29 листопада 2011 року    
№ 1167  

    
 

 
У К Р А Ї Н А  

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА  
 Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 

обслуговування населення 
 

 

Довідка 
 
від «___» ____________ 201_ року                                               № ______ 
 
  
Дана ______________________________________________________________ 

(назва суб’єкта господарювання, ідентифікаційний код) 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 про те, що ним  за адресою ___________________________________________________________ 
 

розміщено об’єкт ______________________________________________________________________, 
 

про що в Журналі обліку розташованих на території міста Кіровограда 
об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг зроблено 
відповідний запис та видано картку обліку об’єкта від                                 
«___» _______________ 201__ року  № _________. 
 
 
 
 

Начальник управління                                                                 
 
 
 
 
 

Начальник управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради                                                               Т.Бєлова 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до  рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від 29 листопада 2011 року    

        № 1167 
 
  

Ж У Р Н А Л  
 обліку розміщених на території міста Кіровограда об’єктів торгівлі, ресторанного господарства  

та надання послуг 
 

№  
картки 
обліку 

 Дата 
видачі  
картки 
обліку 

Назва суб’єкта 
господарювання, 
ідентифікаційний  
код,  код виду 
економічної 
діяльності 
  

  Місце 
знаходження 
(місце 
проживання)   

П.І.Б. 
керівника, 
телефон 

Назва об’єкта, 
спеціалізація  

Адреса об’єкта, 
телефон  

Площа 
загальна, 
торговельна 
(виробнича), 
кв.м 

 Режим 
роботи 

Кількість 
посад- 
кових 
місць 
(для 
об’єктів 
ресторан-
ного 
господар-
ства), од. 

Кількість 
робочих 
місць, од. 

1 2 3 
  

 4 5  6 7 8 9 10 11 

           

 
 

Начальник управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування населення 
Кіровоградської міської ради                                                                                                                   Т.Бєлова 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


