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ПОЛОЖЕННЯ
про ярмаркову діяльності на території селища Воловець

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 Положення про ярмаркову діяльності на території селища Воловець (далі - Положення) розроблено з метою регулювання ярмаркової діяльності на території селища, визначення вимог до її проведення в інтересах територіальної громади та суб'єктів господарювання відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р «Питання проведення продовольчих ярмарків».
	 При проведенні ярмарків учасники зобов’язані керуватися вимогами чинного законодавства України: Законами України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», «Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, «Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі», затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369, рішеннями Воловецької селищної ради від 25.04.2013 № 570 «Про затвердження положення «Про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької та іншої діяльності на території населених пунктів Воловецької селищної ради», від 17.05.2011 № 114 «Про затвердження «Правил благоустрою та утримання територій населених пунктів Воловецької селищної ради», та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють торговельну та ярмаркову діяльність.
	 У даному Положенні терміни вживаються в такому значенні:
	ярмарок – захід, пов'язаний з торгівлею, що проводиться в певному місці у визначений час.
	постійно діючий ярмарок – захід, пов'язаний з торгівлею товарами побутового призначення та сувенірною продукцією, який постійно проводиться на ділянці вул. Привокзальна;
	сезонний ярмарок – захід, пов'язаний з торгівлею сільськогосподарською продукцією в періоди заготівлі, або сезонним розпродажем товарів народного споживання, який проводиться у визначених місцях;
	святковий ярмарок – захід, пов'язаний з торгівлею під час проведення фестивалів, свят, який проводиться у визначених місцях;
	місце проведення ярмарку – місце, затверджене рішенням виконавчого комітету селищної ради, з урахуванням пропозицій організатора відповідного заходу та вимог чинного законодавства.

	Дане положення є обов'язковим для виконання всіма організаціями та суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності, які організовують, обслуговують та беруть участь у ярмаркових заходах на території селища Воловець.


2. ОРГАНІЗАТОРИ, РОЗПОРЯДНИКИ ТА УЧАСНИКИ ЯРМАРКОВИХ ЗАХОДІВ.
 Організатором ярмаркових заходів є органи виконавчої влади селищної ради.
 Розпорядником ярмаркових заходів є суб'єкт господарювання, який здійснює їх підготовку, проведення та обслуговування на підставі договору, укладеного з учасниками ярмарок.
 Розпорядник ярмаркового заходу застосовує тарифи з надання послуг, необхідних для підготовки, проведення та обслуговування заходу, що затверджуються рішенням виконавчого комітету селищної ради.
	Учасниками ярмарку є суб'єкти господарювання, які уклали:
	з організатором ярмаркового заходу – угоду про участь у ярмарковому заході (дозвіл на розміщення тимчасових споруд, місця торгівлі); 

з розпорядником ярмаркового заходу – угоду про прибирання території та вивезення твердих побутових відходів.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЯРМАРКОВОМУ ЗАХОДІ
 Для укладання угоди на участь у ярмарковому заході суб'єкт господарювання подає організатору ярмарку наступні документи:
	заяву встановленого зразка (додаток 1 до Положення);
	копію виписки із єдиного державного реєстру юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців;
	угоду з комунальним підприємством на прибирання свого місця торгівлі, прилеглої до нього території та вивезення твердих побутових відходів.

	 Відповідальність за достовірність відомостей у документах несе суб'єкт господарювання.

 Рішення про допуск до участі у ярмарковому заході, або відмову приймає виконавчий комітет селищної ради.
	 Підставою для відмови в допуску до участі в ярмарковому заході є відсутність необхідних документів, виявлення недостовірності відомостей у документах, відсутність місця для розміщення тимчасової споруди (місця для торгівлі).
	 Організатор ярмаркового заходу:
	 розробляє схему розміщення учасників ярмарку;
	 здійснює взаємодію з органами охорони громадського порядку у місці проведення ярмарку.

	 Суб'єкт господарювання, який приймає участь у ярмарковому заході забезпечує:

-	належний санітарний та протипожежний стан території;
-	дозвільні документи на право займатися торгівельною діяльністю;
-	наявність медичних книжок;
-	наявність документів, що підтверджують якість та безпечність продукції.
	 У випадку організації ярмаркових заходів на території підприємств і установ селища, їх адміністрації зобов'язані повідомити про це виконком селищної ради, шляхом подання заяви (додаток 2 до Положення) і укласти угоду з комунальним підприємством про вивезення твердих побутових відходів.

 Джерелами фінансування заходів з організації та проведення ярмарку можуть бути: кошти організатора, учасників ярмарку, спонсорські кошти, кошти місцевого бюджету та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ
 Учасники ярмарку несуть відповідальність за дотримання даного положення.
	Розпорядник ярмаркового заходу несе відповідальність за дотримання належного санітарного стану місця проведення ярмарку.
	 Контроль за дотриманням порядку проведення ярмаркових заходів здійснюють організатори заходу і контролюючі органи, в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства.

Секретар селищної ради	                                                                          О.М. Карпишинець



Додаток 1
до «Положення про ярмаркову діяльності на території селища Воловець»

Воловецькому селищному голові
_______________________________
суб’єкта підприємницької діяльності
_______________________________
адреса _________________________
_______________________________
контактний тел._________________

ЗАЯВА
Прошу дати дозвіл на встановлення тимчасової споруди (місця торгівлі) розміром ______ м, для участі у /постійно діючому/сезонному/святковому/ ярмарку для торгівлі
                                   (непотрібне закреслити) 
/товарами народного споживання/сувенірами/сільськогосподарською продукцією/
                                                            (непотрібне закреслити)
який проводиться _____________________________________________________________
           (вказати адресу проведення ярмарку та бажаного торгового місця)

“___” _________ 20___ р.                                                                          ____________________
(підпис)




Додаток 2
до «Положення про ярмаркову діяльності на території селища Воловець»

Воловецькому селищному голові
_______________________________
суб’єкта господарської діяльності
_______________________________
адреса _________________________
_______________________________
контактний тел._________________

ЗАЯВА
Прошу погодити проведення на ярмаркового заходу за адресою ____________________
________________________________________________________________________________
                           (вказати місце та адресу проведення заходу)
на території/ в приміщенні які належать нашому підприємству (організації, установі).

До заяви додаються:
	документ, що засвідчує право користування приміщенням;
	копія виписки із єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.


“___” _________ 20___ р.                                                                          ____________________
(підпис)









Додаток 3
до «Положення про ярмаркову діяльності на території селища Воловець»

ПЕРЕЛІК
місць на території селища Воловець для проведення ярмаркової діяльності.

Для постійно діючого ярмарку:
вул. Привокзальна (від автовокзалу до бетонної огорожі залізничного вокзалу).

Для сезонних ярмарків:
майданчик перед котельнею по вул. Коротка;
	майданчики біля будинків № 1, 3 по вул. Шевченка; 
	майданчики біля будинків № 9, 10 по вул. Пушкіна;
	майданчики біля будинків № 7, 9, 25 по вул. Фабрична;
	площа біля готелю «Едельвейс» по вул. Карпатська;

Для проведення святкових ярмарків:
вул. Карпатська (від центрального круга до перетину з вул. Шевченка).


Секретар селищної ради                                                                         О.М. Карпишинець

