
 

 

 

 
 

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

11.02.2016 Сміла №  50 

 

 

Про затвердження переліку відкритих 

стоянок для тимчасового зберігання 

автомобілів з визначенням кількості на них 

місць для розміщення об’єктів виїзної торгівлі 

(кавомобілів) в м. Сміла 

 

 

Відповідно до п.п. 71 п. «а» ч.1 ст. 30,  ст. 40 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та 

доповненнями, ст. 28 Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" від 17.02.2011 № 3038-VІ зі змінами та доповненнями, ч.4, ст.15 

Закону України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 N 2807-

IV зі змінами та доповненнями, п. 16 Наказу Міністерства зовнішніх 

економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 №369 «Про 

затвердження Правил роботи дрібно роздрібної торговельної мережі», Наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21.10.2011 № 244 "Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності", "Тимчасового порядку розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності у м. Сміла", затвердженого 

рішенням Смілянської міської ради від 30.08.2012 № 26-15/VІ з метою 

впорядкування розміщення, облаштування і утримання тимчасових споруд, в 

тому числі пересувної торговельної мережі в м. Сміла, виконавчий комітет 

Смілянської міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити перелік відкритих стоянок для тимчасового зберігання 

автомобілів з визначенням кількості на них місць для розміщення об’єктів 

виїзної торгівлі (кавомобілів) в м. Сміла (додаток 1,2,3,4,5). 

2. Розміщення об’єктів виїзної торгівлі (кавомобілів) здійснювати на 

визначених цим рішенням місцях за рішенням постійно діючої комісії по 

контролю за організацією обслуговування населення підприємствами 

 



торгівлі, ресторанного господарства та послуг, наданого у формі витягу з 

протоколу засідання комісії. 

3. Суб’єкту господарювання після отримання витягу з протоколу 

постійно діючої комісії по контролю за організацією обслуговування 

населення підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та послуг 

укласти з управлінням житлово-комунального господарства договір пайової 

участі в утриманні об'єкту благоустрою у  відповідності до Тимчасового 

порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності у м. Сміла, затвердженого рішенням Смілянської міської ради від 

30.08.2012 № 26-15/VІ зі змінами та доповненнями. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Гончаренка О.П., управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин міста.  

 

 

 

Міський голова         О.О. Цибко 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради: 

 

Гончаренко О.П. 
 

Осейко Л.С. 
 

Старик В.О. 
 

Секретар міської ради: Федоренко В.А. 
 

Керуючий справами: Єфремов В.В. 
 

Юридичний відділ: 
 

Начальник управління 

економічного розвитку: Плакса О.М. 
 

В.о. начальника управління 

житлово-комунального господарства: Волошин В.В. 
 

Виконавець: Парахоня О.Б. 

 

 

 

 

 

 



         Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

       від    11.02.2016   № 50 

 

 

Перелік  

відкритих стоянок для тимчасового зберігання автомобілів з визначенням 

кількості на них місць для розміщення об'єктів виїзної торгівлі (кавомобілів) 

 

1. Стоянка на розі вул. Свердлова - бульвару графа О. Бобринського. 

2. Стоянка біля будівлі №3 на вул. Дзержинського. 

3. Стоянка біля будівлі №5 на вул. Дзержинського. 

4. Стоянка біля будівлі №80 на вул.  Леніна. 

5. Стоянка на привокзальній площі ст. ім. Т. Шевченка (біля будівлі № 1а). 

6. Стоянка біля ринку по вул. 40-річчя Перемоги. 

7. Розміщення кавомобіля біля будівлі №6 по вул. 40-річчя Перемоги. 

8. Розміщення кавомобіля біля входу на стадіон "Локомотив" по вул. Богдана 

Хмельницького. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами       В.В. Єфремов  

    

 

В.о. начальника управління архітектури, 

регулювання забудови та 

земельних відносин міста      О.Б. Парахоня 

 

 

 



 



 



 



 


