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Проект 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _____________ 2013 року     № _____ 
 
Про затвердження Положення про  
порядок встановлення режиму роботи 
підприємств торгівлі, ресторанного 
господарства та надання послуг  
на території міста Кіровограда 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 25, 30, 59, 73 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення», ст.  8, 23 Господарського кодексу України, 
ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом 
України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», 
п. 7 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 № 854, п. 1.7. Правил 
роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених 
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
від 24.07.2002 № 219, п. 13 Порядку провадження торговельної діяльності та 
правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, 
п. 5 Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджених 
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 
від 11.07.2003 № 185, п. 1.7. Правил користування готелями й аналогічними 
засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджених наказом 
Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 № 19, п. 7 
Правил торгівлі на ринках міста Кіровограда, затверджених рішенням 
Кіровоградської міської ради від 16.10.2008 № 1311, з метою забезпечення 
зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного 



 2 

господарства та надання послуг на території міста Кіровограда, створення 
сприятливих умов для відпочинку громадян, запобігання порушенням тиші, 
громадського порядку, іншим негативним наслідкам роботи підприємств, 
формування електронних інформаційних ресурсів мережі підприємств 
торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг Кіровоградська міська 
рада  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Положення про порядок встановлення режиму роботи 
підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на 
території міста Кіровограда (далі – Положення), що додається. 

2. Юридичному відділу Кіровоградської міської ради (Колюка О.С.) 
виконати заходи щодо відстеження результативності даного регуляторного 
акта та оприлюднення звіту у віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня 
газета» і на офіційній сторінці в мережі Інтернет в термін, визначений 
чинним законодавством. 

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

1) надавати до юридичного відділу Кіровоградської міської ради 
статистичні дані для виконання заходів щодо відстеження результативності 
даного регуляторного акта в термін, визначений чинним законодавством; 

2) сформувати електронний довідник мережі підприємств торгівлі, 
ресторанного господарства та надання послуг міста Кіровограда та довести 
його до відома населення. 

4. Юридичному відділу Кіровоградської міської ради (Колюка О.С.) та 
відділу по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської міської 
ради (Якунін С.В.) оприлюднити дане рішення у офіційному віснику 
Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» у десятиденний термін після 
його прийняття.  

5. Дане рішення є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами 
господарювання у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового 
обслуговування населення усіх форм власності, на яких поширюється дія 
Положення і які розташовані або здійснюють свою діяльність в місті 
Кіровограді. 

6. Суб’єктам господарювання, зазначеним у п. 5 даного рішення, 
привести режим роботи об’єктів у відповідність до Положення протягом 
трьох місяців з моменту набрання чинності даним рішенням. 

7. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення у 
офіційному віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета». 

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

 
 

Міський голова          О.Саінсус 
 


