
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
18 червня 2019 року № 249

Про розгляд заяви ФОП Велікотрава І.Л.

Відповідно до статей 30б), 38б) Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні“, керуючись Законом України „Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення“, пунктом 3 статті 23
Господарського кодексу України, Порядком провадження торговельної
діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих
товарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня
2006 року № 833 ( із змінами), Правил з питань благоустрою міста Гребінки,
затверджених рішенням 1 сесії Гребінківської міської ради V скликання від
26.11.2010р., розглянувши заяву та надані документи ФОП Велікотрава І.Л.
( вх. від 12.06.2019 Р. №В-388/03.1-09), виконавчий комітет Гребінківської
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Погодити ФОП Велікотраву І.Л. місце розміщення дитячих атракціонів

(надувна гірка «Мільйон», дитяча ланцюжкова карусель. батут
механізований «Павук», батут (сітка), призовий тир, паровозик «Веселі
каченята»(пересувний), призовий дартс) та місце торгівлі солодкою
ватою, попкорном, повітряними кульками та карнавальною
атрибутикою в парку Гребінківського міського будинку культури на
період святкових заходів, які відбуватимуться протягом червня-вересня
2019 року.

2. Зобов'язати ФОП Велікотрава І.Л.:
- інформувати та погодити асортиментний перелік продовольчих
товарів, які будуть пропонуватися до реалізації споживачам,
в Гребінківському районному управлінні Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області;
- перед початком торгівлі на робочому місці розмістити копії
відповідних документів для здійснення торговельної діяльності та



забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни на товари
за допомогою ярликів цін (цінників);
- дотримуватись чинного законодавства в сфері торгівлі, санітарно-
епідеміологічного благополуччя населення, протипожежної безпеки
та Правил благоустрою;
- після закінчення виносної торгівлі вжити заходів для дотримання
чистоти на робочому місці та на прилеглій до торговельного місця
території;
- під час експлуатації дитячих атракціонів з метою безпечного
перебування дітей забезпечити їх відповідність нормативно-
правовим актам з техніки безпеки та охорони праці;
- заключити договір з комунальним підприємством „Гребінківський
комбінат комунальних підприємств“ на вивіз сміття.

3. Відповідальність за якість та безпеку харчових продуктів, які
будуть пропонуватись до реалізації, та надання послуг в сфері
розваг для дітей, дотримання правил експлуатації спортивно-
розважального обладнання та охорони праці, техніки безпеки
покладається на ФОП Велікотрава І.Л.

4. Відповідальність за безпеку, збереження життя і здоров'я
відвідувачів дитячих атракціонів несе фізична особа- підприємець
Велікотрав І.Л.

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Заступник міського голови В.М. Зінченко


