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У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
 ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я              

27 червня 2018  року                      № 231

Про визначення місць для розміщення об’єктів
торгівлі під час проведення заходів з нагоди 
святкування Івана Купала 

Відповідно до п. п. 3 п. б ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,  керуючись п. п. 1.11 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244, Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території Шполянської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Шполянської міської ради №10-8/VIII від 06.12.2017 року, ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою підготовки до відзначення свята Івана Купала на належному рівні, недопущення порушень громадського порядку та несанкціонованої торгівлі,
	                                      
виконавчий комітет міської ради вирішив:

	Надати дозвіл на розміщення торгового обладнання для продажу продовольчих товарів та безалкогольних напоїв  06.07.2018р. з 19.00 до 22.00 год. в с. Кримках наступним фізичним особам – підприємцям:

-    Присяжненку Олександру Олександровичу; 
-    Попадянець Клавдії Юріївні.
	Надати дозвіл на розміщення торгового обладнання для продажу продовольчих товарів та безалкогольних напоїв  06.07.2018р. з 19.00 до 22.00год. в с. Скотареве, наступним фізичним особам – підприємцям: 

-    Ващенку Максиму Андрійовичу;
-    Капусті Олегу Миколайовичу;
	Мозговому Руслану Олександровичу.

	Надати дозвіл на розміщення торгового обладнання для продажу продовольчих товарів та безалкогольних напоїв  07.07.2018р. з 19.00 до 22.00год.  біля Червоного ставу в м. Шпола, наступним фізичним особам – підприємцям: 

	Присяжненку Олександру Олександровичу;       

Мозговому Руслану Олександровичу;
	Шполянському районному споживчому товариству.

	Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Ремезу Юрію Юрійовичу на розміщення  надувних атракціонів та продажу іграшок в с.Кримках,          с. Скотареве  06.07.2018р. з 15.00 до 22.00год.  та в м. Шпола  07.07.2018р. з 15.00 до 22.00год.  біля Червоного ставу в м. Шпола.
	Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Василащуку Василю Миколайовичу на виносну торгівлю народними промислами в м.Шпола із 03.07.2018 до 06.07.2018 р. біля приміщення «Укрпошти» (згідно схеми), 07.07.2018 р. – біля Червоного ставу.
	Суб’єктам господарювання:

	дотримуватись правил особистої гігієни, протипожежної безпеки, тримати робоче місце та навколишню територію в належному санітарному стані;
	по завершенню проведення масових заходів відновити благоустрій території.

	Суб’єктам господарювання під час виїзної торгівлі забороняється продаж:

-  продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також умови для тримання температурних режимів по зберіганню та продажу цих товарів;
-   нефасованих і не упакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, корзин та неспеціалізованого транспорту;
- без наявності сертифікатів і гігієнічних висновків на кожен вид і партію товарів які реалізуються;
-   продаж товарів, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку;
-   використання газобалонного обладнання для живлення кавомашини або іншого додаткового обладнання;
- продаж харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання за відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду.
      8. Рекомендувати  Шполянському ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області забезпечити належну кількість працівників міліції для забезпечення громадського порядку та недопущення несанкціонованої торгівлі під час проведення урочистостей.
      9. Відповідальність    за   встановлення   місць  торгівлі    та   контроль   за виконанням даного рішення покласти на  КП  «Муніципальна інспекція» Шполянської міської ради ОТГ  (Озаринський В.І.).

   Міський голова					                                             С.Кравченко


Вик. Курінний І.В.

