
У К Р А Ї Н А
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 квітня  2012   р.  №  131   
м. Нововолинськ

Про погодження режиму роботи об'єктів торгівлі,
 ресторанного господарства та сфери послуг 

              Відповідно до вимог п.13 порядку провадження торгівельної 
діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №833, п.25 
Правил  побутового  обслуговування  населення,  затверджених  постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.05.1994р. № 313 (зі змінами), п.7 Правил 
роздрібної  торгівлі  алкогольними  напоями,  затверджених  постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р.№854 (зі змінами), п. 6 правил 
роздрібної  торгівлі  тютюновими  виробами,  затверджених  наказом 
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 24.07.2002 року 
№  218,  п.п.  1.7  п.1  Правил  роботи  закладів  (підприємств  )  ресторанного 
господарства,  затверджених  наказом  Міністерства  економіки  та  з  питань 
європейської інтеграції України від 24.02.2002 р. № 2919 (зі змінами), п.31 
правил  торгівлі  лікарськими  засобами  в  аптечних  закладах,  затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 року №1570, 
п.19  Правил  роботи  дрібнороздрібної  торгівельної  мережі,  затверджених 
наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 
08.07.1996  р.  №369,  та  з  метою  поліпшення  торговельного,  побутового 
обслуговування  населення  та  захисту  прав,  інтересів  суб'єктів 
господарювання,  керуючись  п.4  п.б  ст.30  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нововолинської міської ради
ВИРІШИВ:

          1.     Керівникам підприємств комунального господарства, власникам 
закладів  торгівлі,  ресторанного  господарства,  аптек,  аптечних  пунктів, 
автозаправних станцій,  ринку,  підприємств  по наданню послуг населенню 
всіх  форм  власності,  погоджувати  з  виконавчим  комітетом  міської  ради 
зручний для населення режим роботи закладів.



      2.    Відділу торгівлі,  побуту та захисту прав споживачів (Гнатина Є.А.) 
готувати  пропозиції  на  розгляд  виконавчого  комітету  щодо
встановлення  (погодження)  зручного  для  населення  режиму  роботи
підприємств  комунального  господарства,  закладів  торгівлі,  ресторанного
господарства,  аптек,  аптечних  пунктів,  автозаправних  станцій,  ринків,
підприємств з надання послуг населенню, всіх форм власності.
     3.   Для погодження режиму роботи господарюючий суб'єкт подає:

− заяву;
− копію    свідоцтва    про    державну    реєстрацію    суб'єкта 

підприємницької діяльності;
− копію  документа,  що  підтверджує  право  користування 

приміщенням, де буде здійснюватись торгівля або надання 
послуг, право власності або копія договору оренди;

− у  разі  погодження  режиму  роботи  у  нічний  час  суб'єкт 
господарювання  подає  заяву  погоджену  з  МВ  УМВС 
України  у  Волинській  області   щодо  забезпечення 
громадського порядку.

    4.    Господарюючий суб'єкт у разі зміни режиму роботи, подає заяву та
витяг  з  рішення  про  погодження  попереднього  режиму  роботи,  при
припиненні  діяльності  -  надсилає  повідомлення.  Режим  роботи 
встановлюється відповідно до заяви суб'єкта господарювання на весь період 
заняття суб'єктом підприємницької діяльності відповідним видом діяльності.
     5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Сторонського А.М.

Міський голова                                                                        В. Б. Сапожніков
 

Гнатина 33005


