
 

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 

тел./факс (05322) 2-24-84, е-mail: cancelar@rada.poltava.gov.ua 

РІШЕННЯ 

 _____________                                                                        № ___________ 

 

       Про внесення змін до рішення 

       виконавчого комітету Полтавської 

       міської ради від 27.04.2011р. № 155 

       «Про впорядкування питання 

       встановлення режимів роботи 

       закладів торгівлі, ресторанного 

       господарства і сфери послуг та  

       їх обліку в м. Полтава» 

 

        В зв’язку із змінами у діючому законодавстві та структурі Полтавської 

міської ради, з метою впорядкування встановлення зручного для населення 

режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг та їх 

обліку, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконком міської ради 

 

В И Р І Ш И В :      

 

1. Внести зміни до  рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 

27.04.2011р. № 155 «Про впорядкування питання встановлення режимів роботи 

закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг та їх обліку в м. 

Полтава» та до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 

17.08.2012 № 182 «Про  внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Полтавської міської ради від 27.04.2011р. № 155 «Про впорядкування питання        

встановлення режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і 

сфери послуг та їх обліку в м. Полтава», а саме замінити слова «управління 

розвитку підприємницької діяльності виконавчого комітету Полтавської міської 

ради» в тексті цих рішень на слова «управління адміністративних послуг 

Полтавської міської ради». 

 

2. Додаток № 3 «Положення про комісію з питань погодження та зміни режимів 

роботи закладів обслуговування населення в м.Полтава у нічний час», 

затверджений рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 

27.04.2011р. № 155 «Про впорядкування питання встановлення режимів роботи 

закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг та їх обліку в 

м.Полтава» викласти в новій редакції згідно з додатком до цього рішення. 



 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Т. Юрченко. 

 

4. Прес-службі міської ради оприлюднити дане рішення в газеті «Полтавський 

вісник» та на офіційному сайті Полтавської міської ради.   

      

 

Секретар міської ради                                                         О. Шамота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36, тел. (0532) 56-29-47 
http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua 

 Рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради 

______________ №______________ 

                                                                      с. 2 з 2 

 

 

http://rada-poltava.gov.ua/


 

 

                                                                             Додаток, 

                                                                             затверджений рішенням виконавчого 

                                                                             комітету Полтавської міської ради 

                                                                             від ______________ №_________ 

 

                

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про комісію з питань погодження та зміни режимів роботи закладів 

обслуговування населення в м. Полтава у нічний час. 

    

                                                 І. Загальні положення 

 

     Комісія з питань погодження та зміни режимів роботи закладів обслуговування 

населення в м. Полтава у нічний час ( надалі – комісія)  у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Кодексом 

України про адміністративні порушення, нормативними актами з питань 

торговельного та побутового обслуговування населення, рішеннями міської ради 

та її виконавчого комітету та цим Положенням. 

     Комісія створена з метою координації та забезпечення єдиної політики в 

питаннях організації роботи закладів обслуговування населення в місті Полтаві. 

     Розгляду на комісії підлягають питання встановлення та зміни режимів роботи 

закладів сфери обслуговування населення в нічний час – після 22.00 години до 

08.00 години. 

    До складу комісії входять члени комісії – представники від виконавчих органів 

міської та районної у місті рад, контролюючих служб, депутати міської ради 

    Склад комісії вперше затверджується рішенням виконавчого комітету міської 

ради. У подальшому зміни у складі комісії здійснюються головою комісії за 

погодженням з керівниками підрозділів виконавчого комітету та контролюючих 

служб, представники яких входять до складу комісії. 

 

                                                ІІ. Функції комісії 

 

    Комісія розглядає заяви суб’єктів підприємницької діяльності щодо 

встановлення та зміни режимів роботи закладів обслуговування населення 

(об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг та ін.) у нічний час і 

приймає відповідне рішення з цього питання. 

   Комісія має право приймати рішення про внесення змін до режимів роботи 

закладів обслуговування населення, що здійснюють діяльність як у денний, так і у 

нічний час, у разі наявності скарг та звернень населення щодо незручностей,   які 

спричиняє існуючий режим роботи. 

    Комісія співпрацює з управліннями та відділами виконавчого комітету 

Полтавської міської ради, які надають їй необхідну інформаційну, консультаційну 

та практичну допомогу в її роботі. 

 



      Підставою для розгляду на комісії питання встановлення та зміни режимів 

роботи закладів обслуговування населення у нічний час є заява суб’єкта 

господарювання з відповідною пропозицією, попередньо погоджена з 

Полтавським відділом Головного управління Національної поліції в Полтавській 

області. 

 

                       ІІІ. Підготовка та проведення засідання комісії 

 

      Пропозиції для розгляду на засіданні комісії питань встановлення режимів 

роботи у нічний час закладам обслуговування населення готує управління 

адміністративних послуг Полтавської міської ради. 

      Підготовлені управлінням пропозиції розглядаються на черговому засіданні 

комісії. 

     Рішення комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на 

засіданні. 

     За наслідками розгляду і прийнятим комісією рішенням секретар комісії готує 

відповідний протокол. 

      Згідно з протоколом засідання комісії управлінням адміністративних послуг 

Полтавської міської ради оформляється суб’єкту господарювання бланк 

погодження на встановлення режиму роботи закладу обслуговування населення  у 

нічний час з наданням витягу з протоколу засідання комісії. 

      Встановлений режим роботи закладу обслуговування у нічний час може бути 

скасований комісією за умови наявності обґрунтованих скарг на роботу закладу та 

порушення тиші у закладі в нічний час, якщо встановлений факт порушення 

ст.182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення вимог 

законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від 

шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і 

громадських місцях). 

 

                                  IV.   Юридичний статус комісії 

                             

   Члени комісії несуть відповідальність за об’єктивність розгляду питань щодо 

додержання вимого чинного законодавства. 

   Комісія має право отримувати необхідні відомості від контролюючих служб 

міста, управлінь та відділів виконкому, а також суб’єктів підприємницької 

діяльності, які мають заклади обслуговування населення, розташовані у місті. 

   Суб’єкти господарювання, що надали заяви на встановлення режиму роботи 

підпорядкованих закладів обслуговування у нічний час, можуть бути присутні на 

засіданні комісії тільки  за запрошенням. 

 

        Заступник міського голови з питань 

        діяльності виконавчих органів                                        Т. Юрченко 

 
___________________________________________________________________________ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

36000, м. Полтава, вул. Соборності, 36, тел. (0532) 56-29-47 
http://rada-poltava.gov.ua, cancelar@rada-poltava.gov.ua 

 Додаток до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради 

______________ №______________ 

                                                                      с. 2 з 2 
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