
 
 

 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 
 

29.05.2019                                                                                                                              № 127 
 
 
Про організацію сезонної торгівлі на 
території міського парку ім. В. Хоменка 

 
 

 
 
                Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
благоустрій населених пунктів», з метою впорядкування сезонної торгівлі, забезпечення 
мешканців міста якісною продукцією, забезпечення відкритості та прозорості процедури 
укладення договорів із орендарями конструктивних елементів благоустрою для торгівлі 
продуктами харчування, розвитку конкуренції, залучення найширшого кола учасників 
(юридичних і фізичних осіб) незалежно від форм власності, виконавчий комітет міської ради  
 

вирішив: 
 
1. Затвердити: 
1.1. Порядок визначення переможця для сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. 
Хоменка в м. Баранівка згідно з додатком. 
1.2.Типовий договір на право тимчасового користування місцем для сезонної торгівлі на 
території міського парку ім. В. Хоменка в м. Баранівка згідно з додатком. 
1.3.Склад комісії з визначення переможця для сезонної торгівлі на території міського парку 
ім. В. Хоменка в м. Баранівка згідно з додатком. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 
 
 
 
Міський голова                                                                                               А. О. Душко 

 

Керуючий справами виконкому                                                                  Л. Л. Куцан 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від 29.05.2019 № 127 

 
ПОРЯДОК 

визначення переможця для сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. Хоменка 
в м. Баранівка 

1. Загальні положення 
 
1.1. Порядок визначення переможця для сезонної торгівлі (надалі – конкурс) визначає 
процедуру проведення конкурсу на визначення переможця для щоденної сезонної торгівлі на 
території міського парку ім. В. Хоменка в м. Баранівка та торгівлі під час проведення заходів 
товарами широкого асортименту.  
1.2. Метою цього Порядку є забезпечення відкритості та прозорості процедури визначення 
переможця для сезонної торгівлі, а також створення сприятливих умов для розвитку 
конкурентного середовища та підприємництва.  
1.3. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 
1.3.1. Конкурс – визначення переможця для сезонної торгівлі продуктами харчування серед 
учасників конкурсу, який запропонував найбільший асортимент товарів.  
1.3.2. Комісія – комісія, склад якої затверджений цим рішенням, з визначення переможця для 
сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. Хоменка в м. Баранівка. 
1.3.3. Місце проведення конкурсу – адреса, місце проведення конкурсу з зазначенням дати 
та часу, оголошені організатором конкурсу відповідно до цього Порядку. 
1.3.4. Переможець конкурсу – учасник конкурсу, який запропонував найбільший 
асортимент товарів. 
1.3.5. Претендент – будь-яка фізична особа – підприємець або юридична особа, яка має 
зацікавленість виступити учасником для сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. 
Хоменка в м. Баранівка. 
1.4. Конкурс проводиться за наявності двох і більше заяв від претендентів на одне місце 
сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. Хоменка в м. Баранівка.  
1.5. Суб’єкт підприємницької діяльності укладає договір на безоплатній основі з 
Баранівською міською радою на весь термін дії договору протягом 10 днів після оголошення 
переможця. 
1.6. Площа для встановлення конструктивних елементів для сезонної торгівлі на території 
міського парку ім. В. Хоменка в м. Баранівка становить до 30 кв. метрів. 
1.7. Суб’єкт підприємницької діяльності не має права: 
1.7.1. Передавати право торгівлі на визначеному місці іншим фізичним або юридичним 
особам. 
1.7.2. Використовувати місце для сезонної торгівлі не за призначенням.  
 
2. Порядок подачі документів та проведення конкурсу з визначення переможця для 
сезонної торгівлі на території міського парку ім. О. Хоменка в м. Баранівка 
 
2.1. Cуб’єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи), які мають державну 
реєстрацію відповідно до законодавства України, подають до виконавчого комітету 
Баранівської міської ради на ім’я міського голови заяву довільної форми про намір взяти 
участь у конкурсі для сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. Хоменка в м. 
Баранівка.  
2.2. До заяви додається копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців в Україні. 
2.3. Заявники несуть відповідальність, передбачену законодавством України, за достовірність 
наданих документів. 



2.4. Подання документів претендентом розцінюється як факт визнання претендентом всіх 
умов Порядку, а також того, що претендент ознайомився з наданою йому інформацією про 
конкурс і надалі не матиме претензій до організатора. 
2.5. Заяви суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи) подають до 25 
червня 2019 року. 
2.6. 26 червня 2019 року – дата проведення конкурсу та визначення претендентів. 
2.7.Секретар комісії займається організацією конкурсу. 
2.8. Комісія вивчає заяви з пропозиціями претендентів у день проведення конкурсу, шляхом 
голосування визначає переможця та терміни дії договору. 
2.9. Переможцем вважається претендент, який запропонував найбільший асортимент товарів. 
2.10. Після закінчення засідання секретар комісії складає протокол, який підписують всі 
члени комісії, що приймали участь у її засіданні, та який затверджує голова комісії.  
2.11. Протокол комісії, заява та копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців в Україні передаються у юридичний сектор міської ради, 
який на підставі цього протоколу протягом 2-х робочих днів укладає договір на безоплатній 
основі на право тимчасового користування для сезонної торгівлі на території міського парку 
ім. В. Хоменка в м. Баранівка з визнаним переможцем у разі відсутності застережень щодо 
порушення порядку підготовки, організації і проведення конкурсу.  
2.12. Учасник конкурсу не може бути визнаний комісією переможцем якщо надані 
документи оформлено неналежним чином або не відповідають встановленим вимогам. 
2.13. Учасники конкурсу мають право у 5-денний термін оскаржити рішення комісії у 
встановленому законодавством України порядку. 
2.14. Якщо визначений комісією переможець конкурсу у встановлений нею термін не 
підписав у встановленому порядку договір на право тимчасового користування для 
сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. Хоменка в м. Баранівка, договір  
укладається з визначеним комісією учасником, який надав наступні найкращі за переможцем 
пропозиції. 
 
3. Контроль за дотриманням вимог сезонної торгівлі продуктами харчування 
 
3.1. Контроль за облаштуванням місця сезонної торгівлі, санітарним станом і дотриманням 
Правил благоустрою здійснює відділ благоустрою та житлово-комунального господарства 
міської ради. 
3.2. За результатами обстеження, яке проводить відділ благоустрою та житлово-
комунального господарства міської ради, складається акт обстеження. У разі виявлення 
порушень складається акт, у якому зазначають, які саме вимоги порушено. Цей акт 
підписують всі члени комісії та обов’язково суб’єкт підприємницької діяльності. У разі 
відмови суб’єкта підприємницької діяльності від підписання акта комісія зазначає про факт 
відмови від підписання в акті. 
3.3. Відділ благоустрою та житлово-комунального господарства міської ради на підставі акта 
про виявлені порушення у 3-денний термін повідомляє про це юридичний сектор міської 
ради, який в односторонньому порядку припиняє дію укладеного договору та повідомляє 
підприємця про його розірвання. 
3.4. Після розірвання договору підприємець у 5-денний термін забезпечує (при наявності) 
демонтаж конструкцій для сезонної торгівлі. 
3.5. Роботи та видатки щодо демонтажу, перевезення, розвантаження та приведення місця до 
попереднього стану проводиться за рахунок підприємця. 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                               Л. Л. Куцан 
 

 
 
 



 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від 29.05.2019 № 127 

 
 

 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

на право тимчасового користування місцем для сезонної торгівлі на території міського 
парку ім. В. Хоменка в м. Баранівка 

 
“_____“ _____________ 20____ року                                                                          м. Баранівка 
 
Баранівська міська рада (надалі – Орендодавець) в особі міського голови Душка А. О., який 
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та 
__________________________________________________ в 
особі ______________________________ (суб’єкт підприємницької діяльності) (надалі – 
Орендар), який діє на підставі ____________________________ (статут, положення тощо), з 
другої сторони уклали цей договір про таке: 
 
1. Предмет договору 
 
1.1. Предметом цього договору є надання Орендодавцем Орендареві права на тимчасове 
користування місцем для здійснення сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. 
Хоменка (надалі – Об’єкт) на умовах безоплатного користування на термін, вказаний у 
протоколі комісії.  
1.2. Невід’ємною частиною цього договору є рішення виконавчого комітету «Про 
організацію сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. Хоменка» від 29.05.2019 
року № 127, протокол комісії з визначення переможця конкурсу від ______________ . _____ . 
 
2. Зобов’язання сторін 
2.1. Орендодавець зобов’язується: 
2.1.1. Надати у тимчасову оренду на безоплатній основі місце для здійснення сезонної 
торгівлі площею до 30 кв. м за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна,__(територія міського 
парку ім.. В. Хоменка). 
2.2. Орендар зобов’язується: 
2.2.1. Не здійснювати сезонну торгівлю без договору на право тимчасового користування 
місцем для сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. Хоменка в м. Баранівка. 
2.2.2. Здійснювати сезонну торгівлю без пошкодження озеленення, утримувати місце 
торгівлі у належному технічному і санітарному стані та впорядковувати місця для його 
розташування, забезпечити технічну міцність і стійкість конструкції (у разі її встановлення). 
2.2.3. Звільнити місце сезонної торгівлі після закінчення терміну дії/розірвання цього 
договору, а також у разі виникнення потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на 
місці сезонної торгівлі. 
2.2.4. Сплачувати кошти за використану електроенергію. 
2.2.5. У тижневий термін листом повідомити Орендодавця про зміну адреси для листування, 
зміну банківського рахунку, зміну назви, зміну коду ЄДРПОУ. 
 
3. Відповідальність сторін 
4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть 
відповідальність згідно з законодавством України. 



4.2. Спори, які виникають між сторонами за цим договором або у зв’язку з ним, вирішуються 
у порядку, встановленому законодавством України. 
 
4. Прикінцеві положення 
5.1. Всі зміни та доповнення до цього договору мають однакову юридичну силу, якщо вони 
оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін. 
5.2. Додатки (незалежно від дати їх оформлення), підписані сторонами з метою належного 
виконання цього договору, є його невід’ємною частиною. 
5.3. Договір припиняється/розривається у разі: 
5.3.1. Закінчення терміну його дії. 
5.3.2. Достроково за згодою сторін. 
5.3.3. Не укладення договору на вивіз твердих побутових відходів протягом 5 днів з моменту 
укладення договору, порушення правил утримання та благоустрою. 
У випадках, вказаних у п. 5.3.3 даний Договір вважається припиненим з моменту виявлення 
порушення. 
5.4. Цей договір розривається в односторонньому порядку Орендодавцем у разі: 
5.4.1. Отримання Орендодавцем копії акта про порушення, складеного відділом благоустрою 
та житлово-комунального господарства міської ради (у такому разі договір розривається з 
дати складання зазначеного акта без згоди Орендаря). 
5.4.2. Невиконання пункту 2.2.2 цього договору (у такому разі датою розірвання договору 
буде 11-й день терміну дії цього договору.  
5.5. Орендодавець у разі припинення цього договору на підставі пункту 5.4 цього договору 
інформує листом Орендаря про припинення договору. 
5.6. Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один 
примірник зберігається в Орендодавця, один – в Орендаря. 
5.7. Укладені раніше сторонами договори, які суперечать цьому договору, є нечинними. 
5.8. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою 
інформацією про орендні відносини. 
5.9. Після закінчення терміну дії цього договору подальші взаємовідносини сторін 
регулюються укладанням нового договору. 
 
5. Термін дії договору 
 
Термін дії договору встановлюється: з ________________________________ до 
_____________________________________ . 
 
7. Додатки до цього договору 
1. 
________________________________________________________________________________ 
2. 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін 
 
           ОРЕНДОДАВЕЦЬ                                                                     ОРЕНДАР 
 
Баранівська міська рада 
 

 
 

12701, м. Баранівка, вул.. Соборна, 20 
р/р ___________________ 
у  
МФО  
Код за ЄДРПОУ  
 

__________________________________  
р/р __________________________________ 
у __________________________________ 
МФО ____________ 
Код за ЄДРПОУ ________________________ 
 



 
Міський голова  
 
 
__________________________А. О. 
Душко 
                                  М. П. 
 

 
____________________________________ 
 
 
_________________________ 
____________ 
                                М. П. 

 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                     Л. Л. Куцан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток  
рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від 29.05.2019 № 127 

 
 
 

СКЛАД 
комісії з визначення переможця для сезонної торгівлі на території міського парку ім. В. 

Хоменка в м. Баранівка 
 

Голова комісії: 
САВЧУК 
ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ                         заступник міського голови з питань діяльності  
                                                                     виконавчих органів ради 
 
Секретар комісії: 
ЗАВАДСЬКА 
ЖАННА СЕРГІЇВНА                             головний спеціаліст з організаційної роботи відділу  
                                                                   організаційно-кадрової роботи міської ради 
 
Члени комісії: 
ДРАГАН 
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ          директор міського стадіону 
 
ДЕРЕВ’ЯНЧУК 
ГРИГОРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ                 провідний спеціаліст містобудування та архітектури 
                                                                   відділу містобудування, архітектури, 
                                                                   земельних відносин та комунальної власності  
                                                                   міської ради 
 
ВИХОВСЬКИЙ 
СЕРГІЙ АДАМОВИЧ                             начальник відділу благоустрою та житлово- 
                                                                    комунального господарства міської ради 
 
ОШАТЮК 
НАДІЯ БОГДАНІВНА                           начальник відділу культури, сім’ї, молоді та  
                                                                    спорту міської ради 
 
ЛИСЮК  
ІРИНА ІВАНІВНА                                 завідувач юридичного сектору міської ради 
 
ШЕВЧУК 
ОЛЕНА ГРИГОРІВНА                            начальник відділу містобудування, архітектури, 
                                                                    земельних відносин та комунальної власності  
                                                                    міської ради 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                 Л. Л. Куцан                                       
 
 
 
 


