
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

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

Керуючись статтями 8, 140-146 Конституції України, пунктом 31 статті 
26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  статтями 4 та 7 
Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, 
пунктом 10 статті 10 та пунктом 5 статті 16 Закону України „Про благоустрій 
населених пунктів”, підпунктом 13 пункту 2 та пунктом 3 статті 15 Закону 
України „Про систему оподаткування”, пунктами 3 та 4 Закону України „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення 
від впливу шуму”, статтями 8, 9 та розділом VI Закону України  „Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Законом 
України „Про заборону грального бізнесу в Україні”, статтями 17 та 18 
Декрету Кабінету Міністрів України „Про місцеві податки і збори”, 
постановами Кабінету Міністрів України від 16 травня 1994 року № 313       
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року      
№ 974) „Про затвердження Правил побутового обслуговування населення”, 
від 15 червня 2006 року № 833 „Про затвердження Порядку провадження 
торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення” 
та від 26 серпня 2009 року № 982 „Про затвердження Порядку розміщення 
малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності”, 
розділом V постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року 
№ 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування 
ними та охорони”, наказами Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 
податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації,   
метрології та сертифікації України від 3 липня 2003 року 172/702/332/108 
„Про затвердження Правил торгівлі на ринках”, Міністерства економіки та з 
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питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 року № 219        
„Про  затвердження    Правил    роботи закладів (підприємств)   ресторанного
господарства”, на виконання пункту 6.5 Положення про спеціалізовану 
інспекцію Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 9 липня 2009 року № 2225, рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 17 серпня 2005 року 
№ 1114 „Про затвердження переліків регуляторних актів, які не відповідають 
принципам регуляторної політики і потребують перегляду шляхом внесення 
до них змін”, з метою впорядкування розміщення та території об’єктів 
благоустрою міста Кіровограда будівель і споруд соціально - культурного, 
побутового, торговельного та іншого призначення і мобілізації коштів до 
місцевого бюджету, розглянувши одержані під час публічного обговорення 
проекту регуляторного акта пропозиції та зауваження, Кіровоградська міська 
рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про надання дозволу на розміщення на 
території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально - культурного, 
побутового, торговельного та іншого призначення у місті Кіровограді, що 
додається.

2. Надати департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, 
транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради повноваження щодо 
надання дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і 
споруд соціально - культурного, побутового, торговельного та іншого 
призначення у місті Кіровограді.

3. Департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, 
транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради забезпечити: 

надання дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою 
будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та 
іншого призначення у місті Кіровограді відповідно до затвердженого 
Положення; 

виконання заходів щодо відстеження результативності даного 
регуляторного акта та оприлюднити звіт у віснику Кіровоградської міської 
ради “Вечірня газета” і на офіційній сторінці в мережі Інтернет в термін, 
визначений чинним законодавством. 

4. Департаменту розвитку торгівлі, побутового обслуговування, 
транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради  привести у відповідність 
до Положення про надання дозволу на розміщення на території об’єктів 
благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, 
торговельного та іншого призначення у місті Кіровограді раніше видані акти 
про надання дозволу на роботу у нічний час закладів ресторанного 
господарства, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та 
грального бізнесу.
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5. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
висвітлити  у  місцевих  засобах  масової  інформації Положення про надання 
дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд 
соціально - культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у 
місті Кіровограді у десятиденний термін після прийняття даного рішення.

6. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кіровоградської 
міської ради від 3 лютого 2004 року № 738 „Про Положення про фонд 
сприяння розвитку торгівлі, громадського харчування та побутового 
обслуговування населення”,  пункти 1, 2 рішення  виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 10 березня 2004 року № 347 „Про 
затвердження Положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької 
діяльності дозволів на розміщення стаціонарних і виносних об’єктів торгівлі, 
громадського харчування та сфери послуг”, рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 23 вересня 2004 року № 1403 „Про 
затвердження нової редакції Положення про порядок надання дозволів на 
роботу закладів ресторанного господарства, торгівлі, побутового 
обслуговування, розважального та грального бізнесу міста Кіровограда у 
нічний час”.

7. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну 
комісію міської ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, 
громадського харчування, захисту прав споживачів та цін  (голова –
Марковський І.І.) та директора департаменту розвитку торгівлі, 
побутового обслуговування, транспорту та зв’язку - заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Цуканова М.М.

Міський голова В.Пузаков


