
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 травня 2022 року м. Бережани № 486 

 

Про надання дозволу на укладення 

договору оренди елементів 

благоустрою для здійснення 

торгівельної діяльності  
 

Відповідно до ст.30, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження 

торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення» від 

15 червня 2006 року № 833 із змінами, Положення про здійснення сезонної 

роздрібної торгівлі на території міста Бережани (надалі Положення), 

затвердженого рішенням сесії міської ради  № 1132 від 29.11.2018 року “Про 

внесення змін до рішення сесії Бережанської міської ради №181 від 21.04.2016 

року «Про затвердження Положення про здійснення сезонної роздрібної торгівлі 

в місті Бережани», розглянувши подані документи, на підставі власних 

повноважень, виконавчий комітет Бережанської  міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати дозвіл на укладення договору оренди елементів благоустрою для 

здійснення торгівельної діяльності по вул. Набережна в м. Бережани 

Даниліву Олександру Степановичу, жителю ________, терміном з 

01.05.2022 року по 31.10.2022 року, торгове місце загальною площею 16,0 

кв. м., під № 1 відповідно до схеми розташування торгових місць. 

2. Розпорядок роботи об’єкту торгівлі, зазначеному у п.1 встановити з 10.00 

год. до 20.00 год. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради підготувати схеми розміщення об’єктів торгівлі. 

4. Відділу економічного розвитку «Ресурсний центр громади та підтримки 

підприємництва» міської ради підготувати договір оренди елементів 

благоустрою для здійснення торгівельної діяльності у відповідності до 

чинного законодавства. 

5. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради здійснювати 

контроль за своєчасністю надходжень коштів за оренду елементів 



благоустрою. У разі виявлення несвоєчасної оплати за оренду елементів 

благоустрою надавати відомості про заборгованість юридичному відділу 

міської ради з метою проведення претензійно-позовної роботи. 

6. Зобов’язати Даниліва О.С. дотримуватися Положення про здійснення 

сезонної роздрібної торгівлі на території міста Бережани, затвердженого 

рішенням сесії міської ради №1132 від 29.11.2018 року «Про внесення змін 

до рішення сесії Бережанської міської ради №181 від 21.04.2016 року «Про 

затвердження Положення про здійснення сезонної роздрібної торгівлі в 

місті Бережани», Правил торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів, Правил благоустрою території Бережанської міської 

ради, затверджених рішенням сесії Бережанської міської ради від 08 жовтня 

2020 року № 1850 «Про затвердження Правил благоустрою території 

Бережанської міської ради», ветеринарних та санітарно-гігієнічних норм, 

податкового, трудового законодавства України, та обмежувальних заходів, 

які встановлені на період карантину. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Марію ЛУК’ЯНОВУ, заступника міського голови Валерія 

БАБИЧА. 

 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 


