
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 20.06. 2012 № 335 

        м. Золотоноша  
 

Про затвердження Положення про єдиний порядок розміщення 

тимчасових сезонних торгівельних місць та Положення про 

конкурсну комісію з проведення конкурсу щодо надання права 

суб’єктам господарювання на організацію тимчасових сезонних 

торгівельних місць на території міста 

 

З метою упорядкування розміщення тимчасових сезонних торговельних 

місць на території міста відповідно до Закону України „Про благоустрій 

населених пунктів”, Податкового кодексу України, Порядку провадження 

торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, 

Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом 

Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 08.07.1996 № 369 , 

керуючись п. 8 „а” , п. 2 „б” ст. 30 Закону України „Про місцеве 

самоврядування Україні ”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити Положення про єдиний порядок розміщення тимчасових 

сезонних торговельних місць на території міста (додаток 1). 

 

2. Затвердити Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу 

щодо надання права суб’єктам господарювання на організацію тимчасових 

сезонних торговельних місць на території міста (додаток 2). 

 

3. Створити комісію для проведення конкурсу щодо надання права 

суб’єктам господарювання на організацію тимчасових сезонних торговельних 

місць (додаток 3). 

 

4. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи 

(Харитич Л.П.) опублікувати рішення в засобах масової інформації. 
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5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Омеляненка А.М., управління економіки (Остроглазова В.В.) 

та управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин 

(Веснін І.В.). 

 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

Керуючий справами       О.В. Тітаренко 
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Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 20.06.2012 №335 
 

Положення  

про єдиний порядок розміщення тимчасових сезонних 

торговельних місць на території м. Золотоноша 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення розроблено згідно із законами України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, Податковим 

кодексом України , Порядком провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.06.2006 року № 833, Правилами роботи 

дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом МЗЕЗторгу 

України від 08.07.1996 № 369. 

1.2. У цьому Положенні використовуються терміни та поняття у такому 

значенні: 

1.2.1. Сезонна торгівля – мережа роздрібної торгівлі в залежності від сезону 

року (торгівля квасом, морозивом, прохолоджуючими безалкогольними 

напоями, баштанними культурами, новорічними ялинками тощо). 

1.2.2. Тимчасове сезонне торговельне місце (об’єкт дрібнороздрібної 

торговельної мережі) – визначене місце для продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів певного асортименту за межами торговельного 

приміщення (виїзна, виносна торгівля) з використовуванням найпростішої 

технології торговельного процесу (ДСТУ 4303:2004 „Роздрібна та оптова 

торгівля”, постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 „Про 

затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування населення”).  

1.2.3. Дрібнороздрібна торговельна мережа включає: кіоски, палатки, намет, 

ятка, лоток, рундук, павільйони для сезонного продажу товарів, торговельні 

автомати,  автомагазини,  авторозвозки,  автоцистерни, лавки-автопричепи, 

візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-

прилавки), розноски, столики тощо (ДСТУ 4303:2004 „Роздрібна та оптова 

торгівля”, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України 

від 08.07.1996 № 369 „Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної 

торговельної мережі”).  

1.2.4. Конкурс – процес визначення на конкурентних засадах суб’єкта 

господарювання, якому надається право на організацію тимчасових сезонних 

торговельних місць, що відповідають вимогам їх оформлення та утримання, та 

який запропонував найвищу ціну за право організації тимчасового сезонного 

торговельного місця на території м. Золотоноша. 

1.2.5. Початкова пропозиція – фіксована плата за право організації 

тимчасового сезонного торговельного місця. 

1.2.6. Крок пропозиції – мінімальна надбавка, на яку в процесі проведення 

конкурсу підвищується плата за право організації тимчасового сезонного 
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торговельного місця. 

1.2.7. Конкурсна комісія – комісія, яка створена для організації конкурсу, 

здійснення загального керівництва та контролю за дотриманням умов його 

проведення. 

1.3  Положення встановлює порядок розміщення тимчасових сезонних 

торговельних місць на території м. Золотоноша. 

1.4 Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів господарювання, 

незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності, які мають 

намір здійснювати сезонну торгівлю на території м. Золотоноша. 

1.5 Надання суб’єктам господарювання права на організацію тимчасових 

сезонних торговельних місць на території м. Золотоноша визначається в 

результаті проведення конкурсу. 

 

2. Порядок підготовки та проведення конкурсу щодо надання права 

суб’єктам господарювання на організацію тимчасових сезонних 

торговельних місць на території м. Золотоноша 

2.1 Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження 

монополізму та упорядкування сезонної торгівлі на території м. Золотоноша. 

2.2. Конкурс проводиться для визначення переможців на право організації 

тимчасових сезонних торговельних місць відповідно до дислокації, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради. 

2.3. Оголошення конкурсу на право здійснювати торгівлю сезонною 

продукцією на тимчасових місцях здійснюється на підставі рішення 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради. 

2.4. Вимоги щодо оформлення та утримання торговельних місць для реалізації 

сезонної продукції та дислокація розміщення сезонних торгових місць 

затверджуються рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради . 

2.5. Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які виявили бажання 

здійснювати сезонну торгівлю на території м. Золотоноша. 

2.6. До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, які: 

- мають заборгованість із платежів до бюджету; 

- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство; 

- ліквідовуються як суб’єкт господарювання; 

- подали документи, що містять недостовірну або неповну інформацію. 

2.7. Для участі в конкурсі суб’єкт господарювання подає особисто чи надсилає 

до конкурсної комісії: 

- заяву на ім’я голови конкурсної комісії; 

- довідку про відсутність заборгованості з платежів до бюджету; 

- витяг з єдиного державного реєстру; 

- адресу тимчасового сезонного торговельного місця, де має намір здійснювати 

торгівлю, відповідно до дислокації, затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради; 

- зобов’язання щодо виконання вимог оформлення місця торгівлі та утримання 

його в належному стані. 

2.8. Претендент подає документи у запечатаному конверті, на якому вказується 
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найменування суб’єкта господарювання, його адреса, адреса об’єкта конкурсу. 

2.9. Конкурсна комісія не пізніше, як за 10 календарних днів до початку 

конкурсу, публікує у засобах масової інформації оголошення про проведення 

конкурсу з указанням місць торгівлі відповідно до дислокації, вимоги до їх 

оформлення та утримання. 

2.10. З моменту опублікування інформаційного повідомлення конкурсна 

комісія дає можливість всім юридичним та фізичним особам, які подали заяву 

на участь у конкурсі, попередньо ознайомитись із запропонованим місцем, 

відведеним для організації сезонної торгівлі. 

2.11. Прийом заяв на участь у конкурсі припиняється за 1 годину до початку 

конкурсу. 

2.12. Документи, які надійшли до конкурсної комісії після встановленого 

терміну, не розглядаються. 

2.13. Інформація про учасників конкурсу до його початку не підлягає 

розголошенню.  

2.14. Конкурс проводиться у 2 етапи: кваліфікаційний етап і аукціонний. 

2.15. Конкурсна комісія на кваліфікаційному етапі розкриває конверти з 

пропозиціями у присутності претендентів на участь у конкурсі, здійснює 

перевірку документів щодо їх відповідності п. 2.7 Положення та приймає 

рішення про допущення претендентів до аукціонного етапу конкурсу. 

 

3. Визначення переможця конкурсу 
3.1. Переможець визначається на конкурентних засадах шляхом конкурсу із 

стартовою ціною 100 (сто) грн. і одним кроком  у розмірі 50 (п’ятдесят) грн. 

3.2. Переможцем конкурсу вважається суб’єкт господарювання, який 

запропонував найвищу ціну за право організації тимчасового сезонного 

торговельного місця та відповідність вимогам його оформлення і утримання. 

3.3. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу 

оформляється протоколом, який підписується головою, секретарем, присутніми 

членами комісії.  

3.4. Скарги на рішення конкурсної комісії приймаються від учасників конкурсу 

протягом 2-х робочих днів після прийняття рішення. 

3.5. Конкурсна комісії розглядає скарги протягом 2-х робочих днів з дня їх 

надходження від учасників конкурсу. 

3.6. Переможець конкурсу після 4-х робочих днів з дня прийняття рішення 

сплачує кошти, передбачені п. 3.1 Положення. 

3.7. Після отримання рішення конкурсної комісії, сплати коштів за право 

організації тимчасового сезонного торговельного місця , сума яких  

визначається за результатом проведеного конкурсу та виконання вимог щодо 

оформлення тимчасового сезонного торговельного місця суб’єкт 

господарювання у тижневий термін з моменту оголошення рішення 

зобов’язаний: 

3.7.1. укласти з міською радою договір про пайову участь  в утриманні об’єктів 

благоустрою згідно з Порядком укладання договорів про пайову участь в 

утриманні об’єктів благоустрою міста Золотоноша під час розташування 
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сезонних  тимчасових споруд; 

3.7.2. отримати в управлінні економіки погодження на встановлення режиму 

роботи тимчасового сезонного торговельного місця; 

3.8. У разі несплати коштів за участь у конкурсі, не укладення з міською радою 

договору пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою під час 

розташування сезонних  тимчасових споруд , відсутності погодження на 

встановлення режиму  роботи тимчасового сезонного торговельного місця у 

вказаний термін рішення конкурсної комісії про визначення переможця 

конкурсу скасовується. Місце за відповідною адресою є об’єктом повторного 

розгляду. 

3.9. Переможець конкурсу бере на себе зобов’язання щодо:  

- дотримання Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі; 

- забезпечення своєчасної оплати платежів до місцевого бюджету; 

- виконання вимог оформлення місця торгівлі та утримання його в належному 

стані. 

3.10. У разі надходження заяв на розміщення тимчасових сезонних 

торговельних місць , які не зазначені в дислокації, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради, рішення про розміщення 

додаткових тимчасових торгівельних  місць розглядає виконавчий комітет 

Золотоніської міської ради з врахуванням вимог даного положення. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами       О.В.Тітаренко 
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Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

від 20.06.2012 №335 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про конкурсну комісію з проведення конкурсу щодо надання права суб’єктам 

господарювання на організацію тимчасових сезонних торговельних місць на 

території м. Золотоноша 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Це Положення визначає порядок утворення та діяльності конкурсної 

комісії виконавчого комітету Золотоніської міської ради з проведення 

конкурсів щодо надання тимчасових сезонних торговельних місць на території 

м. Золотоноша (надалі – комісія). 

1.2. Терміни, визначені в Положенні про єдиний порядок розміщення 

тимчасових сезонних торговельних місць на території м. Золотоноша, 

зберігають своє значення і для цього Положення.  

1.3. Комісія є колегіальним органом, визначеним виконавчим комітетом 

Золотоніської міської ради для вирішення оперативних питань з проведення 

конкурсу щодо надання права суб’єктам господарювання на організацію 

тимчасових сезонних торговельних місць на території м. Золотоноша.  

1.4. У своїй діяльності комісія керується законами України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, іншими 

нормативними актами з питань торговельного та побутового обслуговування 

населення, цим Положенням. 

1.5. Метою діяльності комісії є забезпечення справедливості, неупередженості, 

послідовності в підготовці та проведенні конкурсів. 

1.6. Основними принципами діяльності комісії є:  

- дотримання чинного законодавства;  

- колегіальність прийняття рішень;  

- повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов 

конкурсу;  

- обґрунтованість прийнятих рішень;  

- рівність усіх претендентів перед комісією. 

 

2. Склад та порядок утворення комісії 

2.1. Комісія створюється  рішенням виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради. 

2.2. До складу комісії можуть входити депутати міської ради, представники 

структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської міської ради.  

2.3. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради. 
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3. Завдання та функції комісії 

3.1. Основними завданнями комісії є:  

- проведення конкурсу відповідно до Положення про єдиний порядок 

розміщення тимчасових сезонних торговельних місць на території 

м. Золотоноша 

- визначення переможця конкурсу.  

 

4. Права та обов’язки комісії 

4.1. Комісія має право:  

Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради, суб’єктів господарювання матеріали, необхідні для виконання 

покладених на неї завдань. 

4.1.2. Залучати при необхідності в установленому порядку до участі в роботі 

депутатів міської ради, фахівців структурних підрозділів виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради та інших служб міста (за згодою їх керівників) для 

розгляду питань, що належать до їх компетенції. 

4.1.3. Приймати рішення про повторний розгляд об’єктів конкурсу у випадках, 

передбачених Положенням про єдиний порядок розміщення тимчасових 

сезонних торговельних місць на території м. Золотоноша. 

4.2. Комісія зобов'язана:  

- оприлюднювати інформацію щодо проведення конкурсу;  

- забезпечити рівні умови участі в конкурсі всіх заявників та дотримання 

конфіденційності інформації; 

- ознайомлювати учасників з основними правилами проведення конкурсу; 

- надавати учасникам необхідну інформацію для підготовки заявки про участь у 

конкурсі;  

- проводити реєстрацію учасників у день проведення конкурсу; 

- проводити засідання комісії, дотримуючись вимог чинного законодавства; 

- визначати переможця виключно за критеріями та умовами, встановленими 

Положенням про єдиний порядок розміщення тимчасових сезонних 

торговельних місць на території м. Золотоноша. 

 

5. Порядок роботи комісії 

5.1. Керівництво комісією та організацію її роботи здійснює голова комісії. 

5.2. Формою роботи комісії є засідання. Засідання є правомочним, якщо на 

ньому присутні не менше ніж половина її складу. Засідання проводить голова 

комісії, а у разі його відсутності – заступник голови. 

5.3. Секретар комісії забезпечує виконання доручень голови та несе 

відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду комісією. 

5.4. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати 

розпорядження і доручення голови.  

5.5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень.  

5.6. Рішення комісії про визначення переможця конкурсу приймається згідно з 

порядком, викладеним у Положенні про єдиний порядок розміщення 

тимчасових сезонних торговельних місць на території м. Золотоноша. 
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5.7. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість її членів, присутніх на засіданні.  

5.8. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 

членами комісії, присутніми на засіданні.  

 
 

 

 

 

Керуючий справами       О.В.Тітаренко 
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Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету  

від 20.06.2012 №335 

 

СКЛАД 

комісії з проведення конкурсу щодо надання права суб’єктам господарювання 

на організацію тимчасових сезонних торговельних місць на території 

 м. Золотоноша 

 

1.  Омеляненко 

Артем 

Миколайович 

- Перший заступник міського голови, голова комісії 

 

2.  Остроглазова  

Вікторія 

Володимирівна 

- начальник управління економіки, заступник 

голови комісії 

 

3.  Мірошниченко 

Вікторія 

Вікторівна 

- головний спеціаліст відділу з  питань  розвитку  

підприємництва управління економіки, секретар 

комісії 

Члени комісії: 

4.  Степовенко  

Галина 

Анатоліївна 

- в.о. начальника фінансового управління 

5.  Величко 

Оксана 

Миколаївна 

- начальник  відділу з  питань  розвитку  

підприємництва управління економіки 

6.  Веснін  

Ігор 

Володимирович 

- начальник управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин 

7.  Щербина 

Маргарита 

Вікторівна 

- депутат міської  ради (за згодою) 

8.  Грищенко  

Лариса 

Володимирівна 

- депутат міської  ради (за згодою) 

 

 

 

 

Керуючий справами       О.В.Тітаренко 
 


