
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 

 _____________2021  року                       м. Шепетівка                                     №  ___ 

 

 

Про  затвердження  інформаційної довідки  

суб’єкта господарювання  про стан 

матеріально-технічної бази об’єкта 

торгівлі,  сфери послуг та його  режиму 

роботи 

 

З метою встановлення  зручного для населення  режиму роботи об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства,  сфери послуг, відпочинку, розваг, спорту та іншого 

призначення,  керуючись пп. б п.4 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Рекомендувати суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території  

Шепетівської міської територіальної громади  у сфері торгівлі, ресторанного господарства, 

послуг, відпочинку , розваг, спорту та іншого призначення , незалежно від форм власності,  

надавати інформаційну довідку   про стан матеріально-технічної бази об’єкта торгівлі, сфери 

послуг та його режиму роботи (за формою , що додається).  

2. Інформаційна довідка подається  суб’єктом господарювання на ім’я міського голови 

у відповідності до встановленого  порядку  подачі звернень фізичних та юридичних осіб у 

виконавчому комітеті (зразок заяви додається).   

3. Розгляд документа та підготовку  проекту рішення виконавчого комітету щодо 

погодження із власником режиму роботи об’єкту торгівлі або послуг здійснює управління 

економіки, підприємництва та підтримки інвестицій.  

4. Після прийняття рішення  виконавчим комітетом,  управління економіки, 

підприємництва та підтримки інвестицій надає суб’єкту господарювання  витяг з рішення 

виконавчого комітету на протязі  п’яти робочих днів.  

 5. Дане рішення набуває чинності з дня його прийняття.  

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови за 

розподілом обов’язків    та  начальника управління економіки, підприємництва та підтримки 

інвестицій    Гриня О.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

від _______________ № _______ 

 

Міському голові   

Віталію БУЗИЛЮ  

суб’єкта господарювання  

____________________________ 

____________________________ 

Юридична  адреса ____________ 

____________________________ 

 

Заява 

 

 

 

 Надаю  інформаційну довідку на здійснення  

 

________________________________________________________________________________

(вид діяльності)   

в об’єкті _______________________________________________________________________,  

 

що розташований  за адресою: ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________.   

 

Додаток: інформаційна довідка на 1 аркуші.  

 

 

 

_________________                            _________________________           _________________                                  

(дата)                                                            (підпис)                                       (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

Начальник управління економіки,  

підприємництва та підтримки інвестицій                                                     Олександр ГРИНЬ                                            

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                      Наталія БІЛАС 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  
 

суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази  

об’єкта торгівлі,  сфери послуг та його режиму роботи 
 

1. Найменування суб’єкта господарювання_______________________________________ 

2. Місцезнаходження суб’єкта господарювання___________________________________ 

          _________________________________________________________________________ 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки 

платників податків або серія та номер паспорта_________________________________ 

4. Телефон____________________________ 

5. Назва об’єкта _____________________________________________________________. 

6. Місце розташування об’єкта ________________________________________________.  

7. Режим роботи об’єкта ______________________________________________________.  

8. Площа об’єкта _______________________ кв.м.  

9. Кількість працюючих ____________________ чоловік.  

10. Правовстановлюючий документ на приміщення ( назва, дата і  

номер)______________________________________________ _____________________. 

11. Правовстановлюючий документ на земельну ділянку (назва, дата і номер) 

_________________________________________________________________________. 

12. Рішення про державну реєстрацію оператора ринку харчових продуктів (номер і 

дата)_____________________________________________________________________.  

13. Декларація відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 

(номер і дата) _____________________________________________________________.  

14. Ліцензія на здійснення  діяльності (якщо передбачено законом, номер і 

дата)____________________________________________________________________.  

15. Повідомлення за формою 20-ОПП про наявний об’єкт  оподаткування (номер і 

дата)___________________________________________________________________.  

16. Договір про надання послуг з вивезення побутових відходів (номер і 

дата)____________________________________________________________________.  

 

     Підтверджую відповідність  вище зазначеної інформації  ___________________________ 

                                                                                                                                  (підпис)  

 

________________                                                                         ___________________________                                   

(дата)                                                                                                 (прізвище, ініціали) 

 

 

Начальник управління економіки,  

підприємництва та підтримки інвестицій                                   Олександр ГРИНЬ                                            


