
            

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від     28  серпня    2015  р.                                     № 270 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про надання дозволу на розміщення    

об`єктів сезонної торгівлі  Шуліці Д.С. 

- керівнику ТОВ «Цедар» 

 

 

Розглянувши заяву  керівника ТОВ «Цедар»  Шуліки Д.С., та з метою  забезпечення 

належного контролю і впорядкування торгівлі на території міста, керуючись Правилами 

роботи дрібно роздрібної торговельної мережі, ст. 28 та ст. 30 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Дозволити керівнику ТОВ «Цедар»  Шуліці Д.С. розмістити об`єкт  сезонної 

торгівлі (квас місцевого виробництва торгової марки "Чорний ліс") по вул. Фрунзе, 

106  з 28  серпня  2015 року до 31 жовтня 2015 року  ( згідно схеми додається). 

2. Рекомендувати керівнику ТОВ «Цедар» Шуліці Д.С. укласти договір про соціальне 

партнерство.  

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на відділ економічного 

розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі міськвиконкому 

(нач.Третьякова К.В.), відділ державного санітарно-епідеміологічного нагляду у 

Знам’янському та Олександрівському районах (Манько С.В.)   відповідно до 

повноважень цих служб. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ економічного 

розвитку, промисловості, інфраструктури та торгівлі виконкому (нач.Третьякова 

К.В.). 

 

 

 

 

      Міський голова                                                    І.Крижановський 
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