
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.04.13       Ужгород               № 121 
 
 
Про склад комісії виконкому 
міської ради 
 
 
 

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконком міської  ради    в и р і ш и в: 
 
 
 1.Затвердити склад комісії по розгляду заяв і внесенню пропозицій 
щодо видачі суб"єктам підприємницької діяльності підтверджень 
торговельної діяльності на тимчасові об"єкти торгівлі та сфери послуг  з 
погодженням режиму роботи (додаток 1) та положення про комісію (додаток 
2). 
 2. Визнати такими, що втратили чинність додатки 1 та 2 до рішення 
виконкому міської ради від 17.11.10 №385  із змінами та доповненнями. 
 3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
Міський голова                         В. Погорелов 



 
          Додаток 1 
         до рішення виконкому 
         від 17.04.2013__№ 121 
 

СКЛАД 
комісії по розгляду заяв і внесенню пропозицій щодо видачі суб"єктам 
підприємницької діяльності підтверджень торговельної діяльності на  

тимчасові об"єкти торгівлі та сфери послуг з погодженням режиму роботи. 
 
 

Ковач Олександр Михайлович - заступник міського голови,       голова 
комісії 

Станкович Михайло Михайлович - начальник управління економіки та 
підприємництва, заступник голови 
комісії 

Граб Іван Іванович - головний спеціаліст відділу торгівлі та 
захисту прав споживачів управління 
економіки та підприємництва, секретар 
комісії 

  
Члени комісії: 

  
 
Бовга Вікторія Іванівна                            - головний   спеціаліст відділу по роботі 
                                                                    з    роботодавцями     міського     центру   
                                                                    зайнятості 
Левко Іван Іванович - завідуючий сектором ДПІ у 

м.Ужгороді 
 - начальник відділу торгівлі та захисту 
                                                                    прав споживачів управління економіки 
                                                                    та підприємництва (за посадою) 
Хохлова Ірина Валеріївна                        - головний спеціаліст відділу оренди та  
                                                                    приватизації майна і землі управління  

                                                     майном  департаменту міського      
                                                                    господарства                                                 
Шеба Олександр Васильович                  - начальник управління архітектури та     
                                                                                 містобудування (управління містобудівельного   
  комплексу та земельних ресурсів) 
  
 
 
Заступник міського голови,  
керуючий справами виконкому               Д. Геворкян 
          



        Додаток 2 
       до рішення виконкому 
       від 17.04.2013 № 121 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію по розгляду заяв і внесенню пропозицій щодо видачі 
суб"єктам підприємницької діяльності підтверджень торговельної 

діяльності на тимчасові об"єкти торгівлі та сфери послуг  з погодженням 
режиму роботи. 

 
1. Комісія по розгляду заяв і внесенню пропозицій щодо видачі суб"єктам 
підприємницької діяльності підтверджень торговельної діяльності на 
тимчасові об"єкти торгівлі та сфери послуг  з погодженням режиму роботи. 
 (далі - Комісія) є постійно   діючим    консультативно-дорадчим    органом    
при міськвиконкомі, утвореним для розгляду та вирішення питань щодо 
видачі суб"єктам підприємницької діяльності підтверджень торговельної 
діяльності на тимчасові об"єкти торгівлі та сфери послуг  з погодженням 
режиму роботи.  
2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією, Законами України, 
рішеннями сесії та виконкому міської ради, а також цим положенням. 
3.  У своїй роботі комісія взаємодіє з органами місцевої влади. 
4.  Основними завданнями комісії є: 

 - забезпечення    узгодженості   дій    галузевих    управлінь міськвиконкому, 
місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення   суб"єктами   
господарювання   підприємницької діяльності у сфері торгівлі та побутового 
обслуговування населення; 
- порядку і у межах визначених законодавством здійснення розгляду питань 
щодо видачі підтверджень торговельної діяльності на тимчасові об"єкти 
торгівлі та сфери послуг  з погодженням режиму роботи суб"єктам 
підприємницької діяльності незалежно від форм власності. 
5. Комісія У відповідності з її завданнями і у межах своєї компетенції: 

 - сприяє оптимальному розміщенню торгових точок для задоволення попиту 
населення та гостей міста; 

 - сприяє офіційному оформленні найманої робочої сили, надає рекомендації 
по встановленню заробітної плати вище за мінімальну, уточнює кількість 
працюючих в залежності від виду діяльності і використовуючої площі. 

 - визначає оптимальні рішення щодо архітектурного-естетичного розміщення 
тимчасових об"єктів  торгівлі та послуг та недопущенню несанкціонованої 
торгівлі;      

 - сприяє платежам до бюджетів всіх рівнів; 
 - упорядковує   питання   щодо   оренди   землі   загального користування та 

сплати за її використання; 
 



             2. 
 
 - спрощує здійснення контролю за дотриманням суб"єктами господарювання 

правил торгівлі та надання послуг і метою захисту прав споживачів; 
6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право: 
- в установленому законодавством порядку вносити пропозиції суб"єктам 
господарювання, незалежно від форм власності, органам   виконавчої   влади   
щодо   розміщення   об"єктів тимчасової торгівлі та сфери послуг, у 
вирішенні спірних питань; 

 - одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій безкоштовно 
інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених для неї 
завдань. 

 -  в разі необхідності відкладати справи суб"єктів господарювання на 
довивчення та  відмовляти у видачі суб"єктам підприємницької діяльності 
підтверджень торговельної діяльності на тимчасові об"єкти торгівлі та сфери 
послуг  з погодженням режиму роботи. 

 7. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням  голови 
комісії по мірі необхідності, але не менше, як один раз у місяць.  
8. Засідання комісії веде її голова, а вразі його відсутності - заступник 
голови комісії. 

 9. Засідання комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, як 
половина її складу. 

 10. Рішення  комісії,  прийняті  в  межах її компетенції,  мають 
рекомендаційний характер та виносяться на засідання виконкому. 

 
 

Керуючий справами виконкому                                                   Д. Геворкян 
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