ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
м.Світловодськ Кіровоградської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
25 вересня 2018 року

№ 172

Про
надання
згоди
ФОП
СКОРОХОДУ І.О. на здійснення
виїзної торгівлі продовольчими
товарами по вул. Труда біля
Будинку культури
Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця СКОРОХОДА І.О. від
24.09.2018 № 356 про надання згоди на здійснення виїзної торгівлі
продовольчими товарами по вул. Труда біля Будинку культури Власівської
селищної ради, Асортимент продукції затверджений ФОП СКОРОХОДОМ І.О.,
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань від 16.11.2011, Ліцензія на роздрібну
торгівлю алкогольними напоями від 22.11.2017р., копії відповідних документів,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006р. № 833
„Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил
торговельного обслуговування населення”, Наказом Міністерства економіки та
з питань Європейської інтеграції України від 11.07.2003р. № 185 „Про
затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”, Наказом
Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996р.
№ 369 „Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної
мережі”, та ст.ст.30, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, виконавчий комітет Власівської селищної ради
ВИРІШУЄ:
1. Надати згоду фізичній особі–підприємцю СКОРОХОДУ Ігорю
Олексійовичу на здійснення виїзної торгівлі продуктами харчування та
алкогольними напоями 29 вересня 2018 року під час святкування Дня селища за
адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівка, вул.Труда біля
Власівського Будинку культури
2. Фізичній особі-підприємцю СКОРОХОДУ Ігорю Олексійовичу при
організації торгівлі:

2.1. Забезпечити дотримання вимог Законів України „Про захист прав
споживачів” (1023-12), „Про споживчу кооперацію” (2265-12), „Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” (4004-12),
„Про безпечність та якість харчових продуктів” (771/97-ВР), Постанови
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р № 833 „Про затвердження Порядку
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування
населення”, Наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі
України від 08.07.1996р. № 369 „Про затвердження Правил роботи
дрібнороздрібної торговельної мережі”, Наказу Міністерства економіки та з
питань Європейської інтеграції України 11.07.2003р. № 185 „Про затвердження
Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, інших нормативноправових актів, які регулюють торговельну діяльність.
2.2. Не допускати захаращування і обмеження видимості пішохідних
доріжок, перешкоджання вільному руху пішоходів.
2.3. Утримувати територію для здійснення торговельної діяльності та
прилеглу територію в належному санітарному стані, здійснювати їх прибирання
після закінчення торгівлі.
2.4. Забезпечити наявність: супровідної документації на товар, що
реалізується; таблички із зазначенням власника і номера телефону суб’єкта, що
організував торгівлю, а також прізвища, імені та по батькові продавця;
наявність посуду одноразового використання і ємностей для його збору;
розміщення пересувних урн для збору сміття.
2.5. Працівники, які здійснюють виїзну торгівлю, під час виконання своїх
обов’язків повинні: додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче
місце в належному стані, не палити на робочому місці, бути з покупцями
ввічливими; мати при собі копію паспорту, який пред’являється на вимогу
службових осіб органів державного контролю і нагляду, правоохоронних
органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, особисту медичну
книжку.
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Селищний голова

А.Г.БАБАЧЕНКО

