ДОЛИНСЬКА
МІСЬКА РАДА

Затверджено
рішенням виконкому від 13.10.2020 № 125
із змінами від 21.01.2021 № 16

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги (14-02)
ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ЗДІЙСНЕННЯ РАЗОВОЇ ВИЇЗНОЇ (ВИНОСНОЇ) ТОРГІВЛІ
Суб’єкт
надання Відділ економічного аналізу, прогнозування, торгівлі, транспорту та
АПК управління економіки
адміністративної
послуги
Центр
надання
адміністративних
послуг
(найменування,
місцезнаходження,
режим
роботи,
телефон,
адреса
електронної пошти
та вебсайту)

Перелік документів,
необхідних
для
отримання
адміністративної
послуги

Управління надання адміністративних послуг
м. Долина, вул. Грушевського, 18
Режим роботи:
понеділок-середа: 09:00-16:00
четвер: 09:00-20:00
п’ятниця: 08:00-15:00
субота, неділя – вихідний день
телефон: 2-50-53, 0987344643
ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com
www.cnap.dolyna.if.ua
Віддалені робочі місця адміністраторів
вул. Шевченка, 103а с. Лоп’янка 0347421397
вул. Івана Франка, 303а, с. Грабів 0347421360
вул. Тур’янська, 40 с. Мала Тур’я 54414
вул. Центральна, 22, с. Солуків 51500
вул. Шевченка, 4 с. Якубів.
Режим роботи:
понеділок, вівторок, середа, четвер з 08:00 год. до 16:00 год
п’ятниця з 08:00 год. до 15:00 год.
перерва на обід з 12:00 год. до 13:00 год.
субота, неділя - вихідні
1. Заява довільної форми.
2. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців;
3. Нотаріально засвідчені дозволи територіального відділення
Держгірпромнагляду України на виконання (монтаж, демонтаж,
технічне обслуговування) та експлуатацію устаткування підвищеної
небезпеки (у разі, коли атракціон чи інше обладнання відноситься до
переліку робіт підвищеної небезпеки);
4. Документ, що засвідчує внесення плати (збору) за видачу дозволу на
право разової торгівлі у святкові та вихідні дні.
У паперовій формі документи подаються заявником особисто або його
представником (законним представником) або надсилаються поштою.

Порядок та спосіб
подання документів,
необхідних
для
отримання
адмін.послуги
Платна
Платність
(безоплатність)
Реквізити для сплати за дозвіл
Одержувач: Долинська міська отг/24060300
код ЄДРПОУ : 37951998
р/р UA888999980314010544000009610 в Казначействі України
код бюджету 24060300
найменування коду бюджету : інші надходження

Асортиментна група
Літній майданчик громадського харчування
(гастрономія + пиво)
Торгівля хотдогами, морозивом, цукровою ватою,
попкорном, солодощами і т. д.
Торгівля сувенірами, повітряними кульками
Атракціони (мала ланцюгова карусель, батут і т. д.)
Інше

Строк
надання
адміністративної
послуги:
Результат
надання
адміністративної
послуги
Можливі
способи
отримання відповіді
(результату)
Акти законодавства,
що регулюють
порядок та умови
надання
адміністративної
послуги

Площа,
кв. м

Плата,
грн./день

100

800

6

300

4
100
-

200
700
500

До 3-х робочих днів.
Дозвіл на здійснення разової виїзної (виносної) торгівлі
Особисто або надсилається поштою на адресу, вказану заявником.
Рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 06.07.2018.
№ 145 «Про встановлення розміру плати за дозвіл на право торгівлі у
святкові та вихідні дні»

