
 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до Положення про  

дрібнороздрібну торгівлю, надання  

послуг у сфері розваг та проведення  

ярмарок на території м. Івано-Франківська,  

затвердженого рішенням виконавчого комітету  

від 04.08.2016р. №529 

 

 Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та 

якість харчових продуктів», «Про дорожній рух», постанов Кабінету 

Міністрів України від 15.06.2006р. №833 «Про затвердження Порядку 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів»,  від 10 жовтня 2001 року № 

1306 «Про Правила дорожнього руху», від 30 березня 1994 року № 198 «Про 

затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», 

наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 

08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи  дрібнороздрібної 

торговельної мережі», інших нормативно-правових актів, які регулюють 

торговельну діяльність виконавчий комітет міської ради 

 

вирішив: 

 

          1. Внести зміни до Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання 

послуг у сфері розваг та проведення ярмарок на території м. Івано-

Франківська, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2016р. 

№529 згідно додатку.  

2. Відділу патронатної служби (В.Дротянко) опублікувати дане 

рішення в газеті «Західний кур’єр». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Богдана Білика. 

 

 

 

           Міський голова                                                         Руслан Марцінків 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету міської ради  

від__________№__________ 

 

Зміни до Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у 

сфері розваг та проведення ярмарок на території м. Івано-Франківська  

 

Викласти в наступній редакції пункти: 

 

1.4.5.  Комісія з організації сезонної торгівлі – це постійно діюча комісія при 

виконавчому комітеті міської ради, яка розглядає питання щодо розміщення і 

облаштування торгових майданчиків, об’єктів дрібнороздрібної торгівлі, 

надання послуг у сфері розваг, проведення ярмарок, утримання тимчасових 

споруд для здійснення підприємницької діяльності. 

          Склад та повноваження комісії затверджується рішенням виконавчого 

комітету міської ради. 

 

6.1. Оплата за розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі 

- 1,5  відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на 

момент надання погодження, за один день розміщення об’єкта. 

6.2. Оплата за розміщення об’єктів надання послуг у сфері розваг  

- 2,5  відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, що діє на 

момент надання погодження, за один день розміщення об’єкта. 

 

9.9. За проведення ярмарку розпорядник вносить до місцевого бюджету 

плату єдиним платежем з розрахунку 1,5 відсотка від розміру мінімальної 

заробітної плати, що діє на момент надання погодження за один день 

розміщення одного об’єкта дрібнороздрібної торгівлі за період, протягом 

якого проводиться ярмарок. 

9.8. Управління економічного та інтеграційного розвитку протягом 20-ти 

календарних днів забезпечує: 

 - внесення матеріалів для розгляду на засіданні комісії з організації 

сезонної торгівлі;  

 - підготовку розпорядження міського голови про надання погодження  

на проведення ярмарку; 

 - передачу в Центр надання адміністративних послуг погодження на 

проведення ярмарку або обґрунтованої відмови. 

 

Викласти в наступній редакції розділ: 

7. Особливості тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у 

сфері розваг 



7.1. Тимчасова дрібнороздрібна торгівля та надання послуг у сфері розваг 

здійснюється суб’єктами господарювання з нагоди свят або інших 

культурно-масових заходів. 

7.2. Проведення тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у 

сфері розваг забезпечується відповідно до розпорядження міського голови на 

строк, зазначений в розпорядженні. Плата за один день розміщення  об’єкта 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг 

становить 100 грн.   

7.3. На окремо визначених місцях, за рекомендацією комісії з організації 

сезонної торгівлі, відповідно до розпорядження міського голови, тимчасова 

торгівля та надання послуг у сфері розваг здійснюється на безоплатній 

основі. 

7.4. Для здійснення тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у 

сфері розваг суб’єкт господарювання подає у Центр надання 

адміністративних послуг заяву згідно з додатком 2 до Положення та 

фотоескіз об’єкта дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

7.5. Після реєстрації документів у Центрі надання адміністративних послуг 

пакет документів передається в управління економічного та інтеграційного 

розвитку виконавчого комітету міської ради. 

7.6. Управління економічного та інтеграційного розвитку протягом 20-ти 

календарних днів забезпечує: 

        - внесення матеріалів на для розгляду на засіданні комісії з організації 

сезонної торгівлі;  

        - підготовку розпорядження міського голови про погодження на 

розміщення об’єкта тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у 

сфері; 

         - передачу в Центр надання адміністративних послуг погодження на 

розміщення об’єкта тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у 

сфері; 

7.7. Державний адміністратор не пізніше наступного робочого дня 

повідомляє суб’єкта господарювання (заявника) шляхом телефонного 

повідомлення про надання погодження на розміщення тимчасової 

дрібнороздрібної торгівлі та видає його після проведення сплати платежу до 

місцевого бюджету.  

 

 
 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради        Ігор Шевчук  

 

 

 



 

Викласти в новій редакції додаток 2 до Положення про  

дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері розваг на території 

м. Івано-Франківська 
 

 

Міському голові 

______________________ 

 

ЗАЯВА 

про розміщення об’єкта тимчасової  

 дрібнороздрібної торгівлі/надання послуг у сфері розваг 

 

 

Прошу дозволити розміщення об’єкта тимчасової дрібнороздрібної торгівлі/надання 

послуг у сфері розваг на час проведення___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(зазначити захід) 

строком на _________ днів, з __________________ по _________________ 

 

Заявник_______________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи; ПІП фізичної особи - підприємця, 

_______________________________________________________________________ 
місцезнаходження, місце проживання, номер телефону, 

 
для юридичних осіб - ПІП керівника) 

 

Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ______________________________ 

Для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний номер облікової картки платника податків 

__________________________ 

 

Місце здійснення діяльності (адреса) _____________________________________________ 

Тип об’єкта (лоток, ятка, палатка тощо) ___________________________________________ 

Продукція, що реалізується/послуги, що надаються  ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Документи, що додаються до заяви: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Цією заявою підтверджую відповідність розміщення та функціонування об’єкту вимогам 

чинного законодавства та зобов’язуюсь виконувати вимоги до розміщення та 

функціонування об’єктів  дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних попереджений. 

 
 «____» ____________ 20 __ р. 
 

Документи здав: 

      

_________________________     ______________________ 
          (посада, П.І.Б.)              (підпис)  

  

МП  



 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради «Про 

внесення змін до Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у 

сфері розваг та проведення ярмарок на території м. Івано-Франківська, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 04.08.2016р. №529» 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання. 

На даний час актуальним є питання врегулювання оплати за 

розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг 

та проведення ярмарок на території м. Івано-Франківська, а також внесення 

змін до порядку здійснення тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надання 

послуг у сфері. 

Проект рішення підготовлено відповідно до законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист прав споживачів», 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

«Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про дорожній рух», 

постанов Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. №833 «Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування населення»,  від 10 жовтня 2001 року № 1306 

«Про Правила дорожнього руху», від 30 березня 1994 року № 198 «Про 

затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», 

наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 

08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи  дрібнороздрібної 

торговельної мережі», інших нормативно-правових актів, які регулюють 

торговельну діяльність.  

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових 

механізмів.  

 

2. Цілі регулювання  

Основною метою запропонованого проекту рішення є впорядкування 

здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та 

проведення ярмарок на території міста.  

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

Альтернативи Переваги Недоліки 

залишення 

усього без змін 

відсутні недосконалість 

впорядкування здійснення 

дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері 

розваг, а також організації 



ярмарок на території міста 

обраний спосіб 

регулювання 

впорядкування здійснення 

дрібнороздрібної торгівлі 

та надання послуг у сфері 

розваг, а також організації 

ярмарок на території міста 

відсутні  

 

 

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 

   

          Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення 

виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до Положення про 

дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення 

ярмарок на території м. Івано-Франківська, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 04.08.2016р. №529» 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту  

 

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення вносяться 

зміни до пунктів, які визначають оплату за розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення 

ярмарок на території м. Івано-Франківська, а також вносяться зміни до 

порядку здійснення тимчасової дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у 

сфері. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз 

вигод та витрат. 

Базові групи 

інтересів 

Вигоди Витрати 

місцева влада - впорядкування здійснення 

тимчасової дрібнороздрібної торгівлі 

та надання послуг у сфері розваг;  

- впорядкування організації та 

проведення ярмарок; 

-  забезпечення надходжень до 

міського бюджету; 

- врегулювання спірних питань  

відсутні  

суб`єкти 

підприємницької 

діяльності 

- наявність чітких вимог до 

розміщення та механізму отримання 

документів, необхідних для 

здійснення дрібнороздрібної торгівлі 

та надання послуг у сфері розваг 

плата за 

розміщення  

населення - надання якісних послуг; 

 - упорядковане міське середовище 

відсутні  



 

7. Строк дії регуляторного акту. 

 Строк дії пропонується не обмежувати в часі.  

 

8. Показники результативності регуляторного акту. 

 Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта 

передбачається за наступними критеріями:  

1. Кількість суб’єктів господарювання, які подали заяви на розміщення 

об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

2. Кількість розміщених об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та надання 

послуг у сфері розваг.  

3. Сума надходжень від плати за право розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг.  

 

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту. 

 Цільові групи та строки проведення відстеження:  

базове відстеження – суб’єкти господарювання до набрання чинності 

рішення;  

повторне відстеження – суб’єкти господарювання після набрання 

чинності рішення.  

Рекомендований строк повторного відстеження – 1 рік після набрання 

чинності рішення.  

Для відстеження використовуватимуться дані управління економічного 

та інтеграційного розвитку та фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради. 
 

 
 

 

Начальник управління економічного  

та інтеграційного розвитку                                                             Надія Кромкач      


