
ПРОЕКТ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері розваг 

на території м. Івано-Франківська 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве 

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

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

постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 року «Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування населення», Наказу МЗЕЗторгу України від 

08.07.1996р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної 

торговельної мережі», інших нормативно-правових актів. 

  

1.2. Положення встановлює вимоги до організації виносної дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг з врахуванням архітектурних, 

санітарно-гігієнічних, пожежних, торгівельних норм, функціонально-

планувальних та історико-культурних чинників. 

 

1.3. Дія цього Положення поширюється на всі підприємства, установи та 

організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також 

фізичних осіб-підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність у 

сфері торгівлі/розваг на території міста. 

 

1.4. За порушення норм чинного законодавства керівник господарюючого 

суб’єкта несе персональну відповідальність. 

 

1.5. Виносна дрібнороздрібна торгівля та надання послуг у сфері розваг 

здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності (юридичними та 

фізичними особами-підприємцями) на території міста після отримання в 

дозвільному центрі витягу з рішення виконавчого комітету на право 

здійснення торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг. 

 

1.6. Тимчасова (святкова) виносна дрібнороздрібна торгівля проводиться 

суб’єктами підприємницької діяльності з нагоди свят або інших культурно-

масових заходів, які організовуються місцевою владою. 

 

 

ІІ. Визначення термінів. 

 

2.1. Виносна дрібнороздрібна торгівля – це торгівля зі споруд, які не мають 

закритого приміщення для тимчасового перебування людей, з торгівельного 
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обладнання, низькотемпературних прилавків, лотків, палаток, ємкостей, 

торгівельних автоматів, автомагазинів, автокафе, авторозвозки тощо інших 

приладів для сезонної роздрібної торгівлі.  

 

2.2. Послуги у сфері розваг – це послуги, які передбачені даним 

Положенням та надаються суб’єктами господарювання, які не мають 

закритого приміщення для тимчасового перебування людей на території міста 

(простонеба), а саме: послуги прокату іграшкових машинок, дитячих 

мотоциклів, електро-вело-мобілів, послуги прокату дитячих атракціонів, 

батутів, спортивно-розважальних автоматів, послуги, які надаються при 

використанні тварин. 

 

2.3.Дозвіл на здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі та надання 

послуг у сфері розваг (далі – Дозвіл) – є установчим персоніфікованим 

документом, який надає право його власнику на здійснення виносної 

торгівлі/надання послуг за визначеною у схемі розташування адресою. 

 

2.4. Схема розташування – планово-картографічні матеріали, які 

виготовлені проектною ліцензованою організацією, погоджені у 

встановленому порядку (управління архітектури і містобудування 

виконавчого комітету міської ради, органи Державтоінспекції). 

 

2.5. Комісія з організації літньої торгівлі – це комісія при виконавчому 

комітеті міської ради в складі всіх контролюючих служб, яка розглядає заяви 

суб’єктів підприємницької діяльності про можливість здійснення виносної 

дрібнороздрібної торгівлі та/або надання послуг у сфері розваг і веде 

контроль згідно своєї компетенції. Комісія веде свою роботу постійно. 

 

2.6. Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, 

встановленому чинним законодавством. 

 

ІІІ. Умови здійснення виносної дрібно роздрібної торгівлі та надання 

послуг у сфері розваг 

 

3.1 На вулицях міста виносна дрібнороздрібна торгівля та надання послуг у 

сфері розваг здійснюється згідно з схеми розташування, яка погоджується у 

встановленому порядку та в подальшому щорічно перепогоджується.  

3.2. Усі об’єкти повинні мати належний естетичний вигляд, архітектурно 

вписуватись в навколишнє середовище, відповідати вимогам правил торгівлі 

та нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, техніки безпеки.  

3.3. Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен 

обмежуватись – у весняно-літній період до 22-ої години, в осінньо-зимовий 

період до 19-ої години. Режиму роботи повинні додержуватися господарюючі 

суб’єкти всіх форм власності.  
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3.4. Протягом дня та після закінчення роботи господарюючий суб’єкт 

повинен забезпечувати чистоту на прилеглій до пункту виносної дрібно 

роздрібної торгівлі/послуг у сфері розваг території.  

IV. Порядок отримання дозволу на здійснення виносної дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

 

4.1. Для отримання дозволу на здійснення виносної дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг суб’єкт підприємницької діяльності 

подає державному адміністратору дозвільного центру такі документи: 

- заява на ім’я міського голови. (додаток 1 до положення). 

- копія свідоцтва про державну реєстрацію/копію виписки з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; 

- копія схема розташування місця здіснення виносної дрібнороздрібної 

торгівлі/надання послуг у сфері розваг в масштабі М 1:2000, погодженої/пере 

погодженої управління архітектури і містобудування виконавчого комітету 

міської ради, органом Державтоінспекції (при наданні послуг з прокату 

веломобілів та послуг з використанням тварин у межах червоних ліній 

міських вулиць і доріг); 

- ветеринарний паспорт на тварину (при наданні послуг з використанням 

тварин); 

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки територіального 

управління Держнаглядохоронпраці України (у разі, коли атракціон входить в 

перелік робіт підвищеної небезпеки); 

- фотофіксація майбутнього місця здійснення виносної дрібнороздрібної 

торгівлі/надання послуг у сфері розваг. 

 

4.2. Державний адміністратор дозвільного центру реєструє заяву та 

документи і видає заявнику опис документів та не пізніше наступного 

робочого дня після отримання вхідного пакету передає його в управління 

торгівлі виконавчого комітету міської ради (надалі – Управління торгівлі).  

 

4.3. Управління торгівлі в термін до 30-ти днів забезпечує: 

- внесення матеріалів на найближче засідання комісії з організації 

літньої торгівлі, яка розглядає подану документацію і готує 

відповідний протокол, що має рекомендаційний характер при 

прийнятті рішення на засіданні виконавчого комітету; 

- підготовку відповідного проекту рішення міськвиконкому; 

- підготовку витягу з рішення міськвиконкому/обґрунтованої відмови 

у видачі вказаного дозволу; 

- передачу витягу з рішення міськвиконкому/обґрунтованої відмови у 

видачі вказаного дозволу адміністратору дозвільного центру . 

 

 4.4. Після передачі в дозвільний центр витягу з рішення виконавчого 

комітету «Про дозвіл на здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг» державний адміністратор дозвільного центру 
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не пізніше наступного робочого дня повідомляє про це суб’єкта 

господарювання (заявника).  

 

4.5. У разі, коли виносна дрібнороздрібна торгівля/надання послуг у 

сфері розваг здійснюється на території підприємств, установ, організацій чи 

фізичних осіб, заява на отримання Дозволу погоджується з керівниками цих 

підприємств, установ, організацій чи фізичною особою. 

У разі коли виносна дрібнороздрібна торгівля/надання послуг у сфері 

розваг здійснюється на території дворів житлових будинків, заява на 

отримання Дозволу погоджується з відповідною житлово-експлуатаційною 

конторою чи житловим кооперативом. 

4.6. Дозвіл видається суб’єктам підприємницької діяльності щорічно і 

діє протягом року, в якому він був виданий.  

V. Особливості тимчасової (святкової) виносної  

дрібнороздрібної торгівлі 

 

5.1. Суб єкти підприємницької діяльності, які мають бажання 

здійснювати (виїзну, виносну) торгівлю під час проведення в місті культурно-

масових заходів, подають в державному адміністратору дозвільного центру 

такі документи:  

- заяву на ім’я міського голови (додаток 2 до положення);   

- копія свідоцтва про державну реєстрацію/копію виписки з єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. 

 

5.2. Для організації (виїзної, виносної) торгівлі під час проведення 

культурно-масових заходів у місті Дозвіл оформляється листом міського 

голови або його заступника, в якому зазначаються всі суб’єкти 

підприємницької діяльності, що здійснюватимуть торгівлю, а також час 

проведення цієї торгівлі. 

VІ. Скасування дозволу 
 

6.1. Скасування виданого Дозволу може бути здійснено у разі 

повторних порушень (більше трьох) суб’єктами господарювання, які його 

отримали. 

6.2. Дозвіл анулюється органом, що його видав за поданням комісії з 

організації літньої торгівлі.  

 

Секретар міської ради      Руслан Марцінків 
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        Додаток 1 

                                                          до положення про виносну  

дрібнороздрібну торгівлю та 

надання послуг у сфері розваг на 

території м. Івано-Франківська 

 

Міському голові 

       п. В.Анушкевичусу 

               

___________________________________ 
(назва СГД, ПІП підприємця) 

 

_______________________________________(

адреса СГД, телефон) 

 

_______________________________________ 

(свідоцтво про державну реєстрацію) 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Прошу надати дозвіл на  

(вид продукції, що реалізується/послуги, які надаються) 

за адресою згідно погодженої схеми 

розташування:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    (місце здійснення торгівлі/надання послуг) 

 

 

 

 

Дата 
 

 

________________________________                                                        _________________ 
(ПІП приватного підприємця,                                                                                          (підпис) 

керівника для СГД - юридичної особи) 

         МП 
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                                                                                                 Додаток 2 

                                                          до положення про виносну  

дрібнороздрібну торгівлю та 

надання послуг у сфері розваг на 

території м. Івано-Франківська 

 

Міському голові 

      п. В. Анушкевичусу 
 

       ____________________________________ 
(назва СГД, ПІП підприємця) 

 

_____________________________________ 

(адреса СГД) 

 

______________________________________ 

(номер телефону) 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Прошу надати дозвіл на тимчасову (святкову) виносну дрібнороздрібну 

торгівлю____________________________________________________________________ 

(вид продукції, що реалізується) 

за 

адресю:______________________________________________________________________ 

    (місце здійснення торгівлі) 

терміном на ________ днів, з ___________по ___________20________р. 

 

 

 

Дата 

 

 

 

_______________________________                                                           _________________ 
(ПІП приватного підприємця,                                                                                            (підпис) 

керівника для СГД - юридичної особи) 

         МП 



 

7 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 

проекту рішення Івано-Франківської міської ради «Про затвердження 

положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у 

сфері розваг на території м. Івано-Франківська» 

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

регулювання 

На даний час актуальним є питання врегулювання здійснення виносної 

дрібнороздрібної торгівлі та надавання послуг у сфері розваг на території 

м. Івано-Франківська. 

Це зумовлено стихійним характером здійснення виїзної/виносної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг на вулицях міста у весняно-літній та 

осінній період. Хаотичне розміщення об’єктів дрібнороздрібної торгівлі та 

об’єктів надання послуг у сфері розваг ускладнює контроль за дотриманням 

суб’єктами підприємницької діяльності законодавства щодо захисту прав 

споживачів, правил торгівлі, нормативних документів щодо санітарії, 

охорони праці, техніки безпеки тощо.  

Крім того, непоодинокими є звернення суб’єктів господарювання щодо 

врегулювання вказаного питання, особливо в частині надання послуг у сфері 

розваг, а саме: послуги прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, 

електро-вело-мобілів, послуги, які надаються з використання тварин, зокрема 

поні. 

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових 

механізмів, оскільки відповідно до Правил благоустрою м. Івано-Франківська 

до відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста 

притягуються особи, винні у самовільному зайнятті території (частини 

території) об’єкта благоустрою. 

 

2. Цілі регулювання 

Основною метою запропонованого проекту рішення є впорядкування 

здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі та надавання послуг у сфері 

розваг. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення 

встановлених цілей 

 
Альтернативи Переваги Недоліки 

Залишення усього без 

змін 

Відсутні - хаотичність та стихійність 

здійснення дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у 

сфері розваг 

Обраний спосіб 

регулювання 

- впорядкування здійснення 

виносної дрібнороздрібної 

торгівлі та надавання послуг у 

сфері розваг 

Відсутні 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми 
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Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради 

«Про затвердження положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та 

надання послуг у сфері розваг на території м. Івано-Франківська». 

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми: 

затвердження положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та 

надання послуг у сфері розваг на території м. Івано-Франківська. 

 

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття 

регуляторного акту 

Цілі можуть бути досягнуті, оскільки проектом рішення чітко вказані: 

- умови та порядок отримання дозволу на здійснення виносної 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг; 

- порядок подання документів для отримання дозволу на здійснення 

виносної дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг; 

- підстави для скасування дозволу на здійснення виносної 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг 

- особливості здійснення тимчасової (святкової) виносної дрібнороздрібної 

торгівлі; 

- умови скасування дозволу на здійснення дрібнороздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг. 

 

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз 

вигод та витрат 
Базові групи інтересів  Вигоди Витрати 

Місцева влада - впорядкування здійснення виносної 

дрібнороздрібної торгівлі та надавання 

послуг у сфері розваг 

відсутні 

Суб`єкти підприємницької 

діяльності  

- наявність чіткого механізму 

отримання документів, необхідних для 

здійснення виносної дрібнороздрібної 

торгівлі та надавання послуг у сфері 

розваг 

- витрати, пов’язані 

з оформленням 

документації; 

- часові витрати, 

пов’язані з 

отриманням 

документів 

Населення - зручне обслуговування, покращення 

санітарного стану міста 

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 виданих дозволів на здійснення виносної дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

2. Кількість відмов у видачі дозволу на здійснення виносної 

дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 
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9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності регуляторного акту 

Аналіз інформації відділу дозвільно-погоджувальних процедур 

виконавчого комітету міської ради. 

 

Начальник відділу підтримки  

та розвитку підприємництва      Н.В. Кобильчак 
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Звіт про результати відстеження результативності  

проекту рішення Івано-Франківської міської ради «Про затвердження 

положення про виносну дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у 

сфері розваг на території м. Івано-Франківська» 

 

Вид регуляторного акту: рішення Івано-Франківської міської ради.  

 

Назва регуляторного акту: Про затвердження положення про виносну 

дрібнороздрібну торгівлю та надання послуг у сфері розваг на території 

м. Івано-Франківська. 

 

Дата прийняття: проект рішення. 

 

Номер: проект рішення. 

 

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ підтримки та розвитку 

підприємництва. 

 

Цілі прийняття: впорядкування здійснення виносної дрібнороздрібної 

торгівлі та надавання послуг у сфері розваг. 

 

Строк виконання заходів з відстеження: червень 2011р. 

 

Тип відстеження: базове. 

 

Методи одержання результатів відстеження: аналіз інформації відділу 

дозвільно-погоджувальних процедур виконавчого комітету міської ради. 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

способи одержання даних: на час проведення даного відстеження значення 

показників результативності відсутні. 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності: 

- кількість виданих дозволів на здійснення виносної дрібнороздрібної торгівлі 

та надання послуг у сфері розваг; 

- кількість відмов у видачі дозволу на здійснення виносної дрібнороздрібної 

торгівлі та надання послуг у сфері розваг. 

 

 

Начальник відділу підтримки  

та розвитку підприємництва      Н.В. Кобильчак 

 


