
   

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "___" _______________ 2022 року №  _____

Про погодження проєкту рішення
Кропивницької міської ради 
"Про внесення змін та доповнень
до рішення міської ради 
від 11 червня 2019 року № 2568"
     

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  8  пункту  “а” 
статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий 
комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

1.  Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради "Про внесення 
змін та доповнень до рішення міської ради від 11 червня 2019 року № 2568", що 
додається.

2.  Департаменту  з  питань  економічного  розвитку  та  торгівлі 
Кропивницької міської ради забезпечити внесення даного проєкту на розгляд 
чергової сесії.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. БЄЖАНА.

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

Алла Козлова 35 61 54



                 Проєкт

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від "        "                          2022 року №                

Про внесення змін та доповнень 
до рішення міської ради 
від 11 червня 2019 року № 2568 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 59 та 
підпунктом 8 пункту «а» статті 30 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", законами України "Про благоустрій населених 
пунктів",  "Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері 
господарської діяльності",  враховуючи  наказ  Міністерства  зовнішніх 
економічних зв`язків і торгівлі України від   08 липня 1996 року № 369 "Про 
затвердження  Правил  роботи  дрібно-роздрібної  торговельної  мережі"  (зі 
змінами),  інші  нормативно  -  правові  акти,  які  регулюють  торговельну 
діяльність,  з метою  впорядкування розміщення  та  перебування 
позамагазинних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою з використанням 
їх окремих елементів на території  Кропивницької територіальної громади, 
збільшення надходжень до міського бюджету Кропивницька міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести  зміни у назву рішення міської ради від 11 червня 2019 року 
№  2568  "Про  затвердження  Положення про порядок розміщення та 
перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної 
власності  з використанням  їх  окремих  елементів  на  території  міста 
Кропивницького", а саме:

назву  рішення  викласти  у  новій  редакції  "Про  затвердження 
Положення  про  порядок  розміщення  та  перебування  позамагазинних  та 
сезонних  об`єктів  торгівлі  на  об’єктах  благоустрою  з  використанням  їх 
окремих елементів на території  Кропивницької територіальної громади". 

2. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок розміщення 
та перебування сезонних  об’єктів  торгівлі  на  об’єктах  благоустрою 
комунальної  власності  з використанням  їх  окремих  елементів  на  території 
міста  Кропивницького,  затвердженого рішенням міської  ради від  11 червня 
2019 року № 2568, (далі - Положення), а саме:



2

а)  у  всіх  випадках  перед  словом "сезонна"  доповнити  словами 
"позамагазинних та",  а  далі  за  текстом,  крім  пункту  5.2  Положення  та 
пункту  2.6  Типового  договору  на  відшкодування  вартості  робіт  з 
поточного/капітального ремонту тротуару, на якому розміщується та перебуває 
сезонний об`єкт торгівлі;

б) у всіх випадках після слів "на об’єктах благоустрою" виключити слова 
"комунальної власності", а далі за текстом;

в) доповнити пункт 1.4 визначенням "позамагазинна торгівля" - торгівля 
поза  магазинами  -  форма  продажу  товарів,  при  якій  приміщення  не  мають 
торговельного залу для споживачів. Продаж товарів здійснюється через: 
пункти некапітальної забудови - кіоски, ларі,  ларки, палатки, павільйони для 
сезонного продажу товарів, торговельні автомати;
засоби  пересувної  мережі  -  автомагазини,  автокафе,  авторозвозки, 
автоцистерни,  лавки-автопричепи,  візки,  спеціальне  технологічне  обладнання 
(низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо; 
г) пункт 2.2  слова  "із зазначеням бажаного місця розміщення та його розмірів" 
замінити  на  слова  "попередньо  з’ясувавши  наявність  бажаного  місця 
розміщення, відповідно до затвердженної  дислокації, та його  розмірів ";

д)  доповнити  розділ  2  пунктом  2.7  "Позамагазинна  торгівля 
здійснюється протягом року";

е) доповнити розділ 5 пунктом 5.3 "У разі невідповідності заявленому 
зовнішньому вигляду, розміру та місця розміщення, порушень Правил торгівлі 
та Правил благоустрою міста Кропивницького";

ж) виключити підпункти 2 та 4 із пункту 2.4.

3. Відділу  по  роботі  із  засобами  масової  інформації  оприлюднити  у 
місцевих засобах масової інформації  це рішення у десятиденний строк після 
його прийняття.

4.  Це рішення набуває  чинності  з  дня його опублікування у засобах 
масової інформації.

5.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну 
комісію міської ради  з  питань  економічного  розвитку,  промисловості, 
підприємництва,  інвестицій  та  регуляторної  політики,  заступника  міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. БЄЖАНА.

Секретар міської ради                                                          Олег КОЛЮКА 

Алла Козлова 35 61 54
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