
Варіант 1 

 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Проект Рішення 
  

від       червня   2016 р.                                           №   
 

м. Знам`янка 

              

Про   розгляд  звернення  фізичної   

особи-підприємця ****  
    

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця *****  про  надання  дозволу  на  

встановлення дитячого  розважального  майданчика  з  атракціонами  та  торгівлею  

стаціонарно  в  міському  парку  відпочинку,  керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   рішенням виконавчого комітету  від 28.04.2016  року  

№118  «Про  визначення  місць на  тимчасове  розміщення  пересувних  дитячих  

майданчиків  та  атракціонів», виконавчий комітет Знам'янської міської ради 
 

Вирішив: 
 

1. Надати фізичній особі-підприємцю ****  дозвіл  на розміщення дитячого  розважального  

майданчика  з  атракціонами  та  торгівлею  стаціонарно з  ___  червня 2016  року  по  01  

жовтня 2016  року  в  міському  парку  відпочинку (біля  літнього  танцювального  

майданчика). 

2. Фізичній особі-підприємцю ****.: 

 з метою розвитку в місті соціально  відповідального бізнесу та прозорості 

взаємовідносин  між суб'єктом господарювання та Знам'янським 

міськвиконкомом рекомендувати укласти договір  про соціальне партнерство; 

 забезпечити використання даної території за призначенням, створити необхідні 

умови для відвідувачів з дотриманням норм техніки безпеки; 

  утримувати територію у належному санітарному стані; 

 після завершення роботи впорядкувати територію. 

3. Відповідальність за безпеку, збереження  життя  і  здоров'я  відвідувачів атракціонів  несе  

фізична особа-підприємець **** 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка. 

 

Міський голова                                                                  С.Філіпенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант 2 

 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Проект Рішення 
  

від       червня   2016 р.                                           №   
 

м. Знам`янка 

              

Про   розгляд  звернення  фізичної   

особи-підприємця ****  
    

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця *****  про  надання  дозволу  на  

встановлення дитячого  розважального  майданчика  з  атракціонами  та  торгівлею  

стаціонарно  в  міському  парку  відпочинку,  керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,   рішенням виконавчого комітету  від 28.04.2016  року  

№118  «Про  визначення  місць на  тимчасове  розміщення  пересувних  дитячих  

майданчиків  та  атракціонів», виконавчий комітет Знам'янської міської ради 
 

Вирішив: 
 

1. Відмовити фізичній особі-підприємцю *****  в дозволі  на розміщення дитячого  

розважального  майданчика  з  атракціонами  та  торгівлею  стаціонарно  в  міському  парку  

відпочинку.   

2. Запропонувати  фізичній особі-підприємцю *****  розміщення  дитячого  розважального  

майданчика  з  атракціонами  з ___.06.2016 р. по 01.10.2016 року  в місцях,  передбачених  

додатком  до цього рішення.  

 3. З метою розвитку в місті соціально  відповідального бізнесу та прозорості 

взаємовідносин  між суб'єктом господарювання та Знам'янським міськвиконкомом, 

рекомендувати фізичній особі-підприємцю *****  укласти договір про соціальне 

партнерство. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка. 

 
 

Міський голова                                                                  С.Філіпенко  

 

Додаток  

 до  рішення  виконавчого комітету  

Знамянської  міської  ради 

від   __червня 2016  року  № 
 

Дислокація  місць 

для  розміщення  пересувних  дитячих  майданчиків  та  атракціонів 

№ з/п Дислокація  місць 

1 Територія  біля  ЗОШ №5 

2 Територія  за  магазином АТБ по  вул. В. Голого, 2-В 

3 Сквер по  вул. В. Голого (біля школи-інтернату) 

4 Територія біля  магазину АТБ по вул. В. Голого, 112 

5 Стадіон за  приміщенням ДЮСШ 

6 Площа  біля  магазинів  по  вул. Галочкіна, 19 

 


