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Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 11 березня  2016 року № 81 

 
Про погодження режиму роботи  
магазину «Алкоголь і тютюн» 
 

       З метою впорядкування діяльності підприємств  торгівлі та побутового 

обслуговування населення на території Чортківської міської ради, 

збалансування інтересів суб’єктів підприємництва і споживачів, керуючись п.4 

(б) ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 29.01.2014 року № 27 «Про затвердження 

Положення про порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства, побутового обслуговування та іншого призначення 

на території міста Чорткова» виконавчий комітет Чортківської міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Погодити режим роботи магазину «Алкоголь і тютюн»  з «08
00

 год. до 

19
00
год.»  , який функціонує на вул. Степана Бандери, 63/3. 

2. Секретарю виконавчого комітету Чортківської міської ради  видати суб’єкту 

господарювання Погодження режиму роботи протягом 30 календарних днів з 

моменту прийняття заяви. 

3. Суб’єкту господарювання дотримуватись вимог Положення про порядок 

погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, 

побутового обслуговування та іншого призначення на території міста Чорткова. 

4. Відділу економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

здійснювати контроль  за дотриманням суб’єктом господарювання  режиму 

роботи, інших вимог чинного законодавства під час експлуатації закладу. У разі 

надходження скарги на порушення громадського порядку та прав громадян, 

пов’язаних із режимом роботи закладу, відділ економічного розвитку, 

інвестицій та комунальної власності після підтвердження інформації, що 

міститься у скарзі, направляє суб’єкту господарювання лист про усунення 

порушень. У випадку неусунення суб’єктом господарювання порушень відділ 



економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності виносить на 

розгляд виконавчого комітету міської ради проект рішення про скасування 

встановленого режиму роботи. 

5. Копію Погодження режиму роботи магазину «Алкоголь і тютюн» направити 

у відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності для 

внесення в електронний довідник мережі об’єктів розміщених на території 

міста Чорткова. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого 

комітету Чортківської міської ради згідно п.2.13. розділу 2 Положення  про 

порядок погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства, побутового обслуговування та іншого призначення на території 

міста Чорткова. 

 

 

Міський голова                                                          Володимир ШМАТЬКО 


