УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
XXIIІ сесія VII скликання

РІШЕННЯ
15 травня 2018 р.

м. Ужгород

№ 1076

Про доповнення до Правил
благоустрою міста Ужгород
На виконання протокольного доручення виконкому 21.02.18 року № 13/0210, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», статтею
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Доповнити Правила благоустрою міста Ужгород, затверджені рішенням
ІV сесії міської ради V скликання 26.12.06 №136, а саме:
Розділ 6 Правил доповнити пунктом 6.15 наступного змісту:
«6.15 Порядок здійснення торговельної діяльності у нічний час.
6.15.1. Робота об’єктів громадського харчування та ресторанного
господарства, розташованих в багатоквартирних житлових будинках у нічний
час заборонена.
6.15.2. Право здійснювати торгівлю у нічний час мають суб'єкти
підприємницької діяльності, які:
- не мають на свою адресу скарг населення м. Ужгород на організацію
роботи та забезпечують дотримання громадського порядку в приміщенні та на
прилеглій території;
- своєчасно здійснюють сплату місцевих податків і зборів і не мають
заборгованості по сплаті податків від господарської діяльності.
6.15.3. Суб'єкти підприємництва, що здійснюють торговельну діяльність у
нічний час, дотримуються норм та вимог чинного законодавства в сфері
торгівлі та послуг, основних вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення».
6.15.4. Для закладів торгівлі (послуг) та ресторанного господарства,
розміщених на території об'єктів з цілодобовим режимом роботи (залізничний
вокзал, готелі) діяльність у нічний час може здійснюватись з 22-00 години до 800 години, за умови дотримання п. 6.15.5. цих Правил.

6.15.5. Торговельна діяльність у нічний час може здійснюватися суб'єктами
господарювання лише при наявності відповідного рішення виконавчого
комітету Ужгородської міської ради та з дотриманням цих Правил та Порядку.
6.15.6. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов і
вимог цих Правил та Порядку, чинного законодавства у сфері торгівлі,
ресторанного господарства та послуг, за поданням управління економіки та
стратегічного планування міської ради, дія рішення виконавчого комітету
скасовується.
6.15.7. В нічний час з 22-00 години до 8-00 години забороняється
проводити музичне оформлення прилеглої території до об'єктів торгівлі,
ресторанного господарства, використання піротехнічних засобів.
6.15.8. Керівники об'єктів торгівлі, ресторанного господарства:
- зобов'язані забезпечити додержання доступних рівнів шуму працюючого
обладнання, вентиляційних систем, гучномовних установок, обмеження часу
роботи музичних ансамблів в закладах ресторанного господарства.
- несуть персональну відповідальність за дотримання громадського
порядку в закладах і на прилеглій до них території, безпеку відвідувачів
протягом усього робочого часу, за недопущення порушення тиші в нічний час».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

Міський голова

Б. Андріїв

