
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА Шифр 

№ послуги 79 

Погодження на розширення торгівельної мережі та мережі надання 

послуг шляхом відкриття об’єктів підприємницької діяльності та 

встановлення їм режиму роботи 

Введено в дію: розпорядженням № 20 від 12.02.2018 р. 

I. Документи, необхідні 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява на ім’я міського голови (за зразком). 

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію. 

3. Копія статуту (для юридичних осіб). 

4. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку. 

5. Акт вводу в експлуатацію об’єкта торгівлі або договір оренди 

торгового об’єкта, приміщення чи договір купівлі-продажу або інший 

документ, що засвідчує право користування об’єктом. 

6. Копія 1, 2, ост. сторінки паспорту. 

7. Копія договору на вивіз сміття. 

ІІ. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Поштою, електронною поштою, особисто, уповноваженою особою. 

IIІ. Платність 

/безоплатність послуги, 

розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну 

послугу:  

Безкоштовно. 

ІV. Умова або підстава 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

Наявність повного пакету документів. 

V. Строк надання 

адміністративної 

послуги: 

Реєстрація заяви в день подання. 

Прийняття рішення виконавчим комітетом – протягом місяця. 

Надання відповіді заявнику – 30 днів. 

VI. Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Рішення виконавчого комітету або обґрунтована відмова у наданні 

послуги (лист). 

VII. Способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Нарочно, поштою. 

VIII. Порядок 

оскарження 

На особистому прийомі міського голови. 

У заступника  міського голови, 

Письмова скарга подається до ЦНАПу (к.№ 2). 

IХ. Акти 

законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. 

№280—97-ВР, Закон України «Про звернення громадян» № 393-96 від 

02.10.96р., Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 

1991 року № 1024-XII, Положення про порядок провадження 



адміністративної 

послуги: 
 

 

торгівельної діяльності та надання послуг, затвердженого рішенням 51-ї 

сесії Української міської ради VI скликання від 13 лютого 2014 року, 

Правила благоустрою та використання території, забезпечення чистоти і 

порядку в м. Українка та с. Плюти, затверджених рішенням 12 сесії 

Української міської Ради від 9 червня 2011 року. 

Х. Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги та/або центр 

надання 

адміністративних 

послуг 

Спеціаліст з економічних питань виконавчого комітету Української 

міської ради, тел. (04572)-2-01-78., каб. №2, стіл №7. 

Режим роботи: 

Пн.-чт. 8.00 – 17.15. 

Пт. 8.00-15.45 

Сб., Нд. вихідний 

12.00-13.00 обідня перерва 

 

e-mail: rada@ukrainka.org 

www.ukrainka.org 

Виконавчий комітет Української міської ради 

08720 м.Українка пл. Т.Шевченка,1 тел. 04472 21708 

e-mail: rada@ukrainka.org 

www.ukrainka.org 
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