
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту 

проект рішення Ірпінської міської ради 

 

«Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмаркових 

заходів, виїзної та виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на 

території міста Ірпеня» 

 

 

Відповідно до вимог Земельного кодексу України від 25.10.2001р. 

№ 2768-III (зі змінами), Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-

VI (зі змінами), Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV (зі 

змінами), Законів України: «Про благоустрій населених пунктів» №2807-IV від 

06.09.2005р. (зі змінами), «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 

12.05.1991р. (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» №4004-XII від 24.02.1994р. (зі змінами), «Про 

ветеринарну медицину» №2498-XII 25.06.1992р. (зі змінами), «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» №1160-IV 

від 11.09.2003р. (зі змінами), постанов Кабінету Міністрів України: «Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» №833 від 

15.06.2006р. (зі змінами), «Про затвердження Положення про Державну службу 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» 

№ 667 від 02.09.2015р. (зі змінами), фінансовим управлінням Ірпінської міської 

ради розроблено проект рішення «Про затвердження Положення про 

організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг на території міста Ірпеня». 

 

Даний проект регуляторного акта визначає відносини між міською радою 

та суб’єктами господарювання (юридичними особами, фізичними особами, 

фізичними особами-підприємцями) у здійсненні тимчасової торгівлі на 

території м. Ірпінь, забезпечує умови для задоволення підприємницької 

ініціативи у проведенні ярмаркових заходів, здійсненні виїзної та виносної 

торгівлі та наданні послуг у сфері розваг, визначає єдиний організаційний і 

економічний механізм розрахунку плати за користування об’єктами 

благоустрою комунальної власності у підприємницькій діяльності.  

 

Проект рішення Ірпінської міської ради «Про затвердження Положення 

про організацію та проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної торгівлі 

та надання послуг у сфері розваг на території міста Ірпеня», аналіз 

регуляторного впливу та базове відстеження буде розміщено на офіційному 

сайті Ірпінської міської ради https://imr.gov.ua. 

 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта 

становить один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та 

аналізу регуляторного впливу. 



 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу 

регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі: 

- поштою за адресою: 08205, м.Ірпінь, вул.Шевченка, 2а, Ірпінська міська 

рада; 

- факсом 57-387; 

- власноручно каб. 66, 4-й поверх Ірпінської міської ради. 

 

 

Начальник фінансового управління 

Ірпінської міської ради                                                                  Є.В.Данилюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тел. 045 (97) 60-544 


