
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІС

47. Надання карток обліку
ГОСПОДЯЮСТВЗ та иаданн

об'єкта та довідок про розміщення об'єкта,
я послуг на територіїиіста Кропивницького

ТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
підприємств торгівлі. ресторанного

(назва адміністративної послуги)

Департамент З питань економ
(НЗЙХІСНУВЗННЯ СубСК'ІЗ НЗДЗННЯ ад

ічного розвитку Кропивницької міської ради

іністративноїпес уги)

Г Інформація про центр надання адміністративно іпослуги
]

Наименування центру надання адхпністративних Цецтрнаданця адміністративних послуг у форматі ?

послуг, в якому здійснюється обслуговування субєкта «Прозорий офіс» Міста Кропивницького (далі- ЦНАП) ]

, ,, ,, ,,ЗЕЄРНЇ'ЕЯ, ,, , ,,,,,, , , ,, , , ,, , ,,Ц
ІХ/[ісцезнаходження центру надання 25006, м Кропивницькии, вул. Арх1гсктора

Пауїґенка, 41/26 [

Є.ДХМ Н] СТрЇЕїіИВНОЇ ПОСЛУГИ

надання ачміністративноі послуги

3. Телефон/факс (довідки) адреса електронної

пошти 1а вебсайі центру надання
дмтнтстративноі послуги

Нормативні акти, якими регл

4. Закони Укра и

”спирту етиловшо

понеділок-четвер: 8.0047400

п”ятниця: 8.00-16400 »

|

субота 800-15оой
!

тел. 30879
веб-сайт: 602у11.Ю-гасіа%0у.ца

] єшаіі: спарфішш. Зоуна

ДАВНЯ ЗДТУППІСТ раТИВНОї ПОСЛУГИЗМЄНТУЄЇГЬСЯ на

«Про місцеве самоврядування» підінункчи і 8 9]

і 30 і

!

Закон Укрнїіьіи «Про державне регулювання вирооництва і обігу)

коньячного і нлодовою алкогольних напоїв,]

]ЮГЮНОВИХВИРОбШ, рідинЩЗ,ЕИБ)ЦИ.ШЇШШЬЕЕЇЇШЇНЗЕ

Закон Украіни
'ПуНКТ) «а» та ПІДПУЦКТИ 1-4 ][УНКТУ «б» СТЗІІТ

”Закон України «Про адпінісгративні послуги»



сигаретах, та пального», статті 15-Зі

1

5. їАкти КабінетуМіністрів України

6. АКТИ ЦЄНТРШЬНИХ ОрГЗЇ-ИБ ВИКОП'АВЧОІ влади Наказ МініСТЄрСГВЗ ЄКОІІОМіКИ ТБ. З питань ЄВРОПЄИСЬКС“ інтеграцн'

7. [ХКТИ МіСЦСВИХ ОРІШ-іів ВИКОНЗВЧОі

'ОрГаНІВМіСЦЄБОІО СДЬІОВРЯДУВЗННЯ

“

і«Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», пункт

влади/Рішення міськ

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.062006 року М 833
!«Про затвердженняПорядку провадження торіовепьноі діяльності та
правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»,
інункти 10, 12, 13, 36 Порядку.
;Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05,1994року М 313
“«Про затвердження правил побутового обслуговування населення»
( постановиКабінету Міністрів України від 04.06.1999М 974),
іґункти 7, 8, 36 Правил,
іПостанова Кабінету Міністрів України від 03.122009 року М 1342

127 Правил.
Постанова Кабінету Міністрів Украіни від 3007 1996 року М 854
«Про затвердження Правил роздрібної торіівлі алкогольними
інапоямп», пункти 6,7Правил

Украіни» від 24,07.2002 року М 219 «Про затвердження Правил
роботи закладів ресторанного господарства», абзаци 1-3 пункту 1.7,
Їпункт 5,1 Правил,
Наказ Міністерства аовнішньоекономінних зв”язків і торгівлі“,
Украіни» від 08,07.1996 року М 369 «Про затвердження Правил
роботидрібно-роздрібноїіорговсльноі' мережі» пункт 19 Правил.

ради від 16102008 року М 1311 «Про внесення
змін та доповнень до рішення міськоі ради від 26.09.2006 рокуМ 80
“«Про заівсрдженняПравил торгівлі На ринках міста Кіровограда».
“Рішення міськоі ради від 31.05, 2011 року М 570 «Про
упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та
Слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда» (зі
змінами і доновнснняіии, внесеними рішенням міськоїй ради від



06.03.2013 рокум 2265)
Рішення Міської ради від 25.08. 2004 року На 1163 «Про
ізатвсрдження Правил додержання тиші у закладах громадського
Харчування, торгівлі, побутового обслуговування розважального та
ігральногооізнесу міста Кіровограда»
Рішення виконавчого комітету міської ради від 29.11. 201] року М.»

.1167 «Про запровадження, ведення обліку об”єктів торгівлі,
есторанного господарства та надання послуг міста Кіровограда» .

*ішення міської ради від 07.11 2013 року М 2522 «Про
“затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи

і підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг
на териюріі міста Кіровограда».
ЗРішення міської ради від 29.09.2015 року М 4685 «Про
“затвердження Положення про порядок користування окремим
конструктивними елементами благоустрою комунальної власності
їпід розміщення відкритих літніх майданчиків для здійснення
іпідлриємнинькоїдіяльності». '

Рішення виконавчого комітету міської ради від 18092020 року На
451 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг які
надаватимуться в Центрі надання адміністративних послуг у формат
«Прозорий офіс» міста Кропивницького».
Рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 .11. 2018 року
159 1953 «Про встановлення заборони продажу пива (крім;
безалкогольного) алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових субсктами господарювання (крім закладів ресторанного
господарства) у визначений час доби в межах міста
Кропивницького».
Рішення Міської ради міста Кропивницыого від 11.062019 року

”

ердженняПоложення про порядокрозміщенняга” 68 «Про затв



!

перебування сезонних об”єктів торгівлі на обєктах благоустрою
комунальної власності з використанням їх окремих елементів на
території міста Кропивницького». «і

УМОВИ
отримання ЗДМЇНЇСТРИТИРНОЇ ПОСЛУГИ і

!

8. Підстава для одержання адміністративноїЗвернення СПД
; ПОСЛУГИ Запровадження ведення обліку об'єктів торгівлі, ресторанного

; господарства та надання послуг міста Кропивницькою, погодження
і режиму роботи даних обєктів
і у *

1 ,9. Вичерпнии перелік документів, необхідних Назва документа ' Назва установи (організації) та її' адреса
, і"сдля отримання НДМШШТРШИВНОЇ ПО луги,]Повідомлення СПД про Заповнюється субєктомзвернения

вимоги до них та назва і адреса установи“]ОЗМіЩЄННЯ обєктів
(оргґанізанії) в якіи отримується один ЗЇторгівлі, ресторанного,
ЇЮООХЩНИХ документів господарства, побутового ,

. обслуговування населення . .

і 06 єктів послуг тощо. і

“

10. Порядок та спосіб подання документів,С56єкти звернення особисто або через уповноважену особу,
необхідних для отримання адміністрат ивноїзасобами поштового зв язку або за допомогою інших засобів зв язку
послуги нерсз ЦНАП повідомляють департамент з питань економічного
Ї розвитку Кропивницької'міської ради за встановленою формою про

:
' розміщення об*єктів: торгівлі, ресторанного господарства,

позамагазинної, сезонноі торгівлі, надання послуг.

11. Платність (безоплатність) надання Безоплатно “

Іадмініс Іративноі' послуги
12. Строк надання адміністративної послуги , 10 робочих днів

13. Рєзуальтт надання адміністративної послуги Картка обліку 06>,єкта довідка про назву та фактичну адресу
(]ХІІЇСЦЄЗНЄІХОЬЦЇЄННЯ) Об ЄКТЦ [%]іВЛ]]]ССТОраНІІОГОГОСПОДЄГрСТВБ. Тс



надання ПОСЛУГ за ВСТЗНОВЛЄНОІО формою або ПОВІДОМЛЄННЯ про
відмову щодо включення обєкту до електронного обліку Мережі.106ЄКТіБ ГОрГІВЛІ ресторанного Господарства та надання ПОСЛУГ МІСТ
Кропивницького

'

14 Ьерєлік підстав для відмови у наданпіНсподання субєктом звернення Б повному обсязі даних, які»

]адмппстративнш послуги іпідтверджуюль наведену в повідомленні інформацію
щож]

”»

» розміщення обєкта
!

або за допомогою інших засобів зв язку через ЦНАП

15. ;Способи отримання відповіді (результату) іОсобисто або через уповноважену особу, засобами поштовою звязку!

і
16. іТІримітка . За інформацію яка наведена в цій картці несе відповідальність »

“

“”керівник органу, що надає адміністративну послуіу

Директор департаменту з Апитань економічного розвитку ((їй->“? Ніна РАХУБА


