
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

24 травня 2018 року                                                                           № 165 

 

Про погодження ФОП Солдатову К.Е.  

розміщення дитячих атракціонів  

 

Відповідно до статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, керуючись законами України „Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення“, „Про захист прав споживачів“, „Про 

охорону праці“, Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної 

техніки, затвердженими наказом Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110, зареєстрованими в 

Міністерстві юстиції України від 07 квітня 2006 року за № 405/12279, 

Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженими постановою 

кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року (із змінами), 

розглянувши заяву ФОП Солдатова К.Е. та надані документи, з метою 

забезпечення організації та проведення змістовного дозвілля, виконавчий 

комітет Гребінківської міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

1. Погодити фізичній особі-підприємцю Солдатову К.Е. розміщення 

дитячих атракціонів та розважальних призових ігор на території міського 

парку культури 01 червня 2018 року з 09.00 до 20.00 години. 

2. Зобов’язати ФОП Солдатова К.Е.: 

2.1. Виконати роботи по впорядкуванню території під розміщення 

атракціонів за вищевказаним місцем.  

2.2. Перед початком надання послуг у сфері розваг для дітей створити 

безпечні та зручні умови для відвідувачів.  

2.3. На робочому місці розмістити відповідну інформацію про суб’єкта 

господарювання (надавача розважальних послуг) та інформацію для 

відвідувачів: інструкцію про дотримання техніки безпеки та про роздрібні 

ціни на розважальні послуги.  



2.4. Під час експлуатації атракціонів, з метою безпечного перебування 

відвідувачів (дітей), забезпечити їх відповідність нормативам з техніки 

безпеки та охорони праці.  

2.5. Після закінчення надання послуг вжити заходів для дотримання 

чистоти на робочому місці та на прилеглій території. 

2.6. Звернутися до Гребінківської філії «Полтаваобленерго», відділу 

культури і туризму міської ради; в.о. директора Гребінківського міського 

Будинку культури про погодження місця розміщення дитячих атракціонів та 

розважальних призових ігор. 

3. Постійно дотримуватись в своїй діяльності вимог чинного 

законодавства у сфері санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення, охорони праці, пожежної безпеки та Правил благоустрою міста 

Гребінка 

4. Відповідальність за безпечне перебування  відвідувачів (дітей), 

якість надання послуг, дотримання техніки безпеки і охорони праці, та за 

виконання пунктів 1-3 рішення покладається на ФОП Солдатова К.Е.  

5. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ 

інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту 

(Зінченко А.В.) та відділ культури і туризму міської ради (Ільчук О.В.) 

 

 

 

Міський голова       В.І. Колісніченко 


