
 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від     березня  2016 р.                                           №  
 

м. Знам`янка 

Про скасування рішень виконавчого 

комітету щодо організації виносної 

(виїзної) сезонної та святкової торгівлі 

на території міста 

 

      Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 

благоустрій населених пунктів", Порядку провадження торгівельної діяльності та Правил 

торгівельного обслуговування населення, затверджених постановою КМУ №833 від 

15.06.2006 року та з метою забезпечення належного контролю, відповідно до рішення 

засідання комісії по організації сезонної торгівлі у місті, керуючись ст. 30 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

В и р і ш и в : 

1. Визнати такими, що втратили чинність: 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 11 березня 2011 року № 140 «Про 

організацію виносної (виїзної) сезонної торгівлі на території міста»;  

- рішення виконавчого комітету міської ради від 12.04.2013 року №177 "Про внесення змін 

до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 березня 2011 року № 140 «Про 

організацію виносної (виїзної) сезонної торгівлі на території міста»; 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 04.04.2011 року №205 "Про внесення 

доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 березня 2011 року № 140 

«Про організацію виносної (виїзної) сезонної торгівлі на території міста»; 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 22.02.2013 року №94 "Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету міської ради від 11 березня 2011 року № 140 «Про організацію 

виносної (виїзної) сезонної торгівлі на території міста»; 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 11.11.2011 року №672 "Про внесення змін 

до рішення виконавчого комітету міської ради від 04.04.2011 р. №204 та рішення від 11 

березня 2011 року № 140 «Про організацію виносної (виїзної) сезонної торгівлі на території 

міста»; 

- рішення виконавчого комітету міської ради від 28.03.2013 року №148 "Про внесення змін 

до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 листопада 2011 року № 672 "Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04.04.2011 р. №204 та 

рішення від 11 березня 2011 року № 140 «Про організацію виносної (виїзної) сезонної 

торгівлі на території міста»; 

 - рішення виконавчого комітету міської ради від 18.05.2011 року №291 "Про внесення 

доповнення до рішення виконавчого комітету міської ради від 11 березня 2011 року № 140 

«Про організацію виносної (виїзної) сезонної торгівлі на території міста. 

     2. Суб'єктам господарювання здійснювати торгівельну діяльність на території ринків 

міста. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

С.А.Гребенюка. 

 

Міський голова                              С.Філіпенко 


