
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 21 січня 2022 року  № 01-15/ 1
смт. Більшівці

Про роботу закладів торгівлі ,
закладів громадського харчування та
побутового обслуговування  на
території Більшівцівської селищної
територіальної громади

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
благоустрій насолених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення». Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами,
затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 11.07.2003 р. № 185, Правил роздрібної торгівлі
тютюновими виробами, затверджених Наказом Міністерства економіки та з
питань європейської Інтеграції України від 24,07.2002 р. 218, Правил роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України від 30.07.1996 р. № 854, Правил благоустрою на території населених
пунктів Більшівцівської  селищної ради , затверджених рішенням виконавчого
комітету № 61 від 06.04.2021 року, заслухавши інформацію Більшівцівського
селищного голови, виконком селищної ради вирішив  :

1. Інформацію селищного голови Саноцького В.П. про роботу закладів
торгівлі , закладів громадського харчування та побутового обслуговування
на території Більшівцівської селищної територіальної громади взяти до
відома.

2. Зобов’язати керівництво закладів торгівлі, громадською харчування,
побутового обслуговування дотримуватись наступних норм:

- у нічний час (з 22.00 до 08.00) заборонити користування
звуковідтворювальною апаратурою ти іншими джерелами побутового шуму,
проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів на
відкритих площадках;

-вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів
шуму, встановлених санітарними нормами;



-постійно проводити роботи по благоустрою територій, що прилягають до об’єктів
та проводити роботу по їх озелененню;

- дотримуватись Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами;
- дотримуватись Правил торгівельного обслуговування, Закону України

«Про захист прав споживачів»;
- не допускати продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів

неповнолітнім та особам що знаходиться у стані алкогольного сп'яніння.
- забезпечити наявність сертифікатів якості на всі види продуктів

харчування.
- не допускати реалізацію товарів, термін придатності яких минув;
- забезпечити легалізацію трудових відносин з найманими працівниками та

належну виплату  заробітної плати у розмірі відповідно до вимог діючого
трудового законодавства;

- дотримуватись Правил пожежної безпеки.
3. Погодити години  продажу алкогольних напоїв з кожною особою приватним
підприємцем,який має ліцензію на продаж алкогольних напоїв.

4. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на заступника  селищного
голови  Марію Бойчук.

Селищний голова Василь  Саноцький


