
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

_________ 2018 року                       м. Шепетівка                            № _____ 

  

Про  проведену   роботу   щодо припинення 

несанкціонованої торгівлі в невстановлених 

місцях,на тротуарах, газонах міста,  руху  та  

паркуванню  автомобільного транспорту  на 

тротуарах та газонах міста 

 

 
З метою ліквідації осередків несанкціонованої (стихійної) торгівлі на території 

міста Шепетівка, якісного покращання благоустрою, недопущення інфекційних 

захворювань і продовольчої небезпеки споживчого ринку, враховуючи нарікання 

мешканців міста на незручності, які створює несанкціонована та вулична торгівля, 

заслухавши інформацію начальника адміністративно-комунальної інспекції та керуючись 

ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Правилами благоустрою території міста 

Шепетівка, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію керівника адміністративно-комунальної інспекції взяти до відома 

(додається). 

 

2. Адміністративно-комунальній інспекції спільно із працівниками Шепетівського ВП 

ГУНП України в Хмельницькій області постійно вживати заходи адміністративного 

впливу до осіб, що здійснюють несанкціоновану торгівлю і забезпечити припинення 

стихійної торгівлі на тротуарах та газонах міста. 

 

3. Патрульній поліції постійно вживати заходи адміністративного впливу на водіїв, які 

паркують  транспортні засоби у невстановлених місцях, на тротуарах та газонах міста. 

 

4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Шепетівської міської 

ради провести інформування через засоби масової інформації щодо недопущення 

порушень чинного законодавства у сфері несанкціонованої торгівлі та міру 

відповідальності за даного роду порушення.  

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б. та начальника управління житлово-комунального господарства та з 

питань регулювання земельних відносин Цвіркуна П.І.  

 

 
Міський голова         М.Полодюк 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від "___ "_________2018р. №___ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ  
керівника адміністративно-комунальної інспекції про 

 проведену роботу щодо припинення несанкціонованої торгівлі 

 в невстановлених місцях, на тротуарах, газонах міста, руху та  

паркуванню автомобільного транспорту на тротуарах та газонах міста 

 
З метою ліквідації місць стихійної торгівлі, яка в основному здійснюється на 

тротуарах по вул. Героїв Небесної Сотні біля центрального ринку, по пр. Миру біля 

магазину «Вопак» та по вул. В. Котика до перехрестя з пр. Миру інспекторами 

адміністративно-комунальної інспекції, з  початку року,  торгівцям-стихійникам виписано 

29 попереджень  і складено  35 протоколів за самовільне встановлення торгівельного 

об’єкту без паспорта прив’язки та дозволу міськвиконкому (ст. 152 КУпАП та п. 6.8.9 

Правил благоустрою території міста Шепетівка). 

 Представниками поліції складено 21 протокол на громадян за здійснення торгівлі з 

рук у невстановлених місцях (ст. 160 КУпАП).  

Для наведення порядку на території м. Шепетівки інспектора АКІ разом із 

представниками поліції  постійно проводять роз’яснювальну роботу серед громадян, які 

порушують діюче законодавство і здійснюють торгівлю у невстановлених місцях.  

Представниками поліції, з початку року, складено 1271 протокол за перевищення 

водіями транспортних засобів швидкості руху, невиконання сигналів регулювання 

дорожнього руху, порушення правил перевезення людей та інших правил дорожнього 

руху, в тому числі, руху та паркуванню автомобільного транспорту на тротуарах та 

газонах міста (ст. 122 КУпАП). 

 

  

 

Керуючий справами виконкому      В.І. Рачук 

 

 

Начальник 

адміністративно-комунальної інспекції            А.А. Остапчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


