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УКРАЇНА

ДОБРОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА


РІШЕННЯ

від 18.10.2017 №7/33-4              
м. Добропілля

Про затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, виїзної та сезонної торгівлі, а також проведення гастрольних заходів на території міста Добропілля
		
	Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,          з метою організації ярмарок, сприяння розвитку всіх форм торгівлі, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, виїзної та сезонної торгівлі, а також проведення гастрольних заходів на території міста Добропілля, міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, виїзної та сезонної торгівлі, а також проведення гастрольних заходів на території міста Добропілля (Додаток № 1).
2. Затвердити типовий договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Добропілля (Додаток № 2).
3. Затвердити обсяги пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Добропілля (Додаток № 3).
4. Затвердити обсяги пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Добропілля (сезонні (літні) майданчики) (Додаток № 4).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Романенко), першого заступника міського голови               з питань діяльності виконавчих органів ради Кормільцева О.В.


Секретар міської ради                                                                                 В.Г. Древаль

Мисякіна Олена Іванівна, 2-78-82     
Додаток № 1 
до рішення міської ради 
18.10.2017 №7/33-4
 
Порядок
розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, виїзної та сезонної торгівлі, а також проведення гастрольних заходів на території міста Добропілля


Розділ І. Загальні положення

1. Даний порядок визначає процедуру надання документів, які є підставою для розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, пересувних атракціонів, для здійснення гастрольних заходів та для здійснення виїзної та сезонної торгівлі, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, на території міста Добропілля.

2. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

Пересувні тимчасові споруди – це пересувні тимчасові споруди сезонної торгівлі, сезонні (літні) торгові майданчики, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний апарат, інші пристрої для роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності.

Ярмарок - захід, безпосередньо пов'язаний з роздрібною або оптовою торгівлею, що проводиться в певному місці та у визначений строк на підставі розпорядження міського голови або особи, яка здійснює його повноваження.

Виїзна торгівля – торгівля товарами, що здійснюється за межами торговельного приміщення, яка здійснюється у відведених для цього місцях за наявності у суб’єкта документа на розміщення пересувної тимчасової споруди (або документа про визначення місця стоянки транспортного засобу, з якого здійснюється виїзна та сезонна торгівля) та за умови дотримання встановлених для таких товарів температурного режиму зберігання та санітарних норм. 

Сезонна торгівля – вид виїзної роздрібної торгівлі продукцією, характерною для окремого сезону року (літо, осінь, зима, весна), що здійснюється поза межами торгових магазинів для обслуговування населення.

Інше спеціалізоване приладдя для роздрібної торгівлі - лотки, ємності (у тому числі охолоджувальні), прилавки, столики, візки, точки торгівлі з автомобілів, причепів та інші пристрої для роздрібної торгівлі.

Гастрольні заходи - видовищні заходи (фестивалі, концерти, вистави, лекційно-концертні, розважальні програми, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Луна-парк" тощо) закладів, підприємств, організацій культури, творчих колективів, у тому числі тимчасових, окремих виконавців за межами їх стаціонарних сценічних майданчиків.


Атракціон пересувний - атракціон, установлюваний на спеціально підготовлений майданчик або фундамент, конструкція якого допускає його демонтаж, транспортування та монтаж на іншому місці експлуатації.

Атракціон надувний - атракціон, складовою частиною якого є гнучка оболонка, наповнена повітрям.

3. Суб'єкт, що має намір розмістити пересувну тимчасову споруду та інше спеціалізоване приладдя для роздрібної торгівлі, пересувний атракціон, здійснити гастрольний захід або здійснити виїзну та сезонну торгівлю, (надалі – Замовник) повинен керуватися та дотримуватися вимог:

- Закону України від 12.05.1991 року №1023-ХІІ «Про захист прав споживачів»;
- Закону України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
- Закону України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР «Про безпечність та якість харчових продуктів»;
- «Порядку провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 року № 833;
- «Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» № 369 від 08.07.96 року, затверджених Міністерством зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України;
- «Порядку організації та проведення гастрольних заходів», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2004 року №35;
- «Концепцією розвитку виставково-ярмаркової діяльності», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року №1065;
- іншими нормативно-правовими актами, які регулюють торговельну діяльність та діяльність у сфері розважання. 


Розділ ІІ. Розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, пересувних атракціонів та споруд для здійснення гастрольних заходів

4. Підставою для проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, гастрольних заходів та для здійснення виїзної та сезонної торгівлі, є розпорядження міського голови або особи, яка виконує його повноваження.

5. Схеми розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, пересувних атракціонів, а також місць проведення гастрольних заходів, виїзної та сезонної торгівлі, затверджуються рішенням виконкому Добропільської міської ради.

6. Підставою для розміщення пересувної тимчасової споруди та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, пересувного атракціону, для здійснення гастрольних заходів, для здійснення виїзної та сезонної торгівлі, у тому числі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, є відповідний паспорт прив’язки пересувної тимчасової споруди та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, пересувного атракціону або паспорт визначення місця стоянки транспортного засобу, з якого здійснюється виїзна та сезонна торгівля (надалі - Паспорт).
7. Замовник, який має намір встановити пересувну тимчасову споруду та інше спеціалізоване приладдя для роздрібної торгівлі, пересувні атракціони, здійснити гастрольні заходи або виїзну та сезонну торгівлю не менш ніж за 3 дні до часу їхнього проведення звертається до виконкому Добропільської міської ради із заявою у довільній формі, в якій зазначається вид гастрольного заходу, або предмет торгівлі (його асортимент), вид торговельного обладнання: лоток, прилавок, ємність та ін., або вид пересувного чи надувного атракціону та його розміри та ін. Крім того у заяві зазначаються реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація). 
	До заяви додаються:
- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на схемі викопіювання М 1:2000;
- копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб,і фізичних осіб підприємців та громадських формувань або копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності;
- копія паспорта та ідентифікаційного номера замовника;
- копія довідки про взяття на облік платників податків.

Замовник, який має намір здійснити гастрольні заходи, додатково додає:
- копію гастрольного посвідчення.

Замовник, який має намір встановити пересувний атракціон (крім надувних) також додає:
- копії документів, які підтверджують, що атракціони, їх складові частини виготовлені на підприємствах, що отримали дозвіл органу з нагляду за охороною праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, які виконуються під час виготовлення зазначених виробів;
- копії паспортів атракціонів із зазначенням приймально-здавальних випробувань кожного атракціону та датою підписання акту про допуск атракціону до експлуатації (п.10.2.2. Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110, зареєстрованих в МЮ України 7 квітня 2006 р. за №405/12279);
- дозвіл територіального органу з нагляду за охороною праці відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.05-03;
- інші документи, які передбачені Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110, зареєстрованих в МЮ України 7 квітня 2006 р. за №405/12279, надаються до Добропільської міської ради для огляду.
	
8. Відповідність намірів замовника щодо місця розташування пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, пересувних атракціонів, місця проведення гастрольних заходів, місця стоянки транспортного засобу, з якого здійснюється виїзна та сезонна торгівля, визначає відділ містобудування та архітектури Добропільської міської ради протягом 1 робочого дня з моменту отримання повного пакета документів.
Про відповідність намірів щодо місця розташування замовник повідомляється за контактами, які вказані в його заяві, або йому надається аргументована відмова щодо реалізації намірів.
Підставами для відмови є надання неповного пакету документу, що передбачений п.7 цього Порядку або відсутність вільних місць згідно Схем, затверджених відповідно до п.5 цього Порядку.
Якщо на одне і те саме місце подано дві і більше заяви, то пріоритет має та заява замовника, яка зареєстрована раніше у вхідній документації Добропільської міської ради.

9. Документ про відповідність намірів є підставою для оформлення Паспорту, який містить інформацію про замовника, схему розміщення, вид пересувної тимчасової споруди та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, вид пересувного атракціону або іншої споруди для здійснення гастрольних заходів, термін дії Паспорту.

10. Після отримання Паспорту між замовником та Добропільською міською радою укладається договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою у порядку, передбаченому статтею 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів». 
Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Добропілля визначається відділом економіки міської ради протягом двох робочих днів з дня реєстрації Добропільською міською радою заяви замовника. 

Розділ ІІІ. Організація продажу товарів

11. Після отримання Паспорту дозволяється реалізація продовольчих та непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, яка проводиться згідно з правилами їх продажу. 

12. Торгівля сувенірною продукцією, продовольчими та непродовольчими товарами в одному торговельному пункті дозволяється лише за умови, якщо продовольчі товари фасовані, мають герметичну (непошкоджену) упаковку і при цьому додержується принцип товарного сусідства.

13. Забороняється продаж під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, а також під час виїзної та сезонної торгівлі:
- продовольчих товарів, якщо при їх продажу відсутні умови для дотримання санітарних норм і правил, а також для додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу цих товарів;
- нефасованих і не упакованих продовольчих товарів з розносок, лотків, столиків, корзин та неспеціалізованого транспорту;
- алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- вогненебезпечних товарів, побутової хімії, піротехнічних іграшок, паливно-мастильних матеріалів;
- товарів, вільна реалізація яких заборонена, а також тих, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема, які засвідчують їх якість та безпеку;
- харчових продуктів і напоїв із застосуванням посуду одноразового використання при відсутності ємкостей для його збору і подальшої утилізації, а також повторне використання цього посуду. 
Забороняється зберігати продовольчі товари на підлозі у відкритій тарі, тримати сторонні речі.

14. Замовник несе відповідальність за дотриманням працівниками торговельної мережі нормативних документів та актів щодо продажу товарів та торговельного обслуговування споживачів. 
Працівники зобов’язані мати медичну книжку. 

15. Працівники торговельної мережі під час виконання своїх обов'язків повинні: бути охайно одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори; додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце, приміщення та навколишню територію в належному санітарному стані, не палити на робочому місці, бути з споживачами ввічливими; мати при собі документи, які пред'являються на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів.

16. На робочому місці продавця під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, під час здійснення виїзної та сезонної торгівлі встановлюється табличка із зазначенням: 
- для юридичної особи - найменування, місцезнаходження і номери телефону; 
- для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я та по батькові, номер свідоцтва про державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію. 

17. Продавець повинен мати бейджик із зазначенням його прізвища та імені.

18. Торговельні об’єкти повинні бути забезпечені відповідним інвентарем та обладнанням, а у разі здійснення продажу продовольчих товарів, що швидко псуються, холодильним устаткуванням.

19. Засоби вимірювання, що використовуються при продажу товарів, повинні бути у справному стані, мати чітке державне повірочне тавро та в установленому порядку періодично перевірятися. Працівники, які здійснюють продаж товарів, зобов'язані відпускати їх споживачам повною мірою і вагою.

20. Суб’єкти господарювання зобов'язані надавати споживачам у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів, перевірити справність виробу, продемонструвати за можливості його роботу та ознайомити споживача з правилами користування.

Розділ ІV. Проведення гастрольних заходів 

21. Під час здійснення гастрольних заходів, а також розміщення атракціонів загальне керівництво і відповідальність за стан охорони праці, технічної безпеки, охорони життя та експлуатацію обладнання, що використовується суб’єктом господарювання, у тому числі атракціонів, покладається безпосередньо на керівництво цього суб’єкта господарювання.

22. У рекламних матеріалах щодо проведення гастрольного заходу в обов’язковому порядку зазначаються найменування організатора заходу, його номер телефону та адреса (місцезнаходження), П.І.Б. (назва) гастролерів, а також надаються відомості про використання фонограм та інша інформація з дотриманням вимог законодавства про рекламу та захист прав споживачів. 

23. Гастрольні заходи проводяться на стаціонарних сценічних майданчиках або у спеціально відведених місцях за умови дотримання норм і правил експлуатації споруд, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень і територій, норм готовності засобів пожежогасіння, а також охорони громадського порядку під час проведення гастрольного заходу та дотримання інших вимог щодо безпеки учасників і глядачів гастрольного заходу. 

24. Організатори гастрольних заходів, гастролери, підприємства, установи та організації, залучені до організації та проведення гастрольних заходів, а також власники (уповноважені ними органи чи особи) стаціонарних сценічних майданчиків у межах своїх повноважень забезпечують дотримання вимог законодавства про культуру, авторські та суміжні права, захист прав споживачів.

V. Вимоги щодо благоустрою


25. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїзній частині доріг, тротуарах, «зелених зонах», інших територіях загального користування.

26. Забороняється самовільно встановлювати пересувні тимчасові споруди та інше спеціалізоване приладдя для роздрібної торгівлі, атракціони у не відведених для цього місцях.



Секретар ради							       В.Г.Древаль






Додаток № 2 
до рішення міської ради 
18.10.2017 №7/33-4

								
					

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Добропілля
м.Добропілля                                         ______________ року

_______________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, що є власником пересувної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі ,  у тому числі транспортного засобу, з якого здійснюється виїзна та сезонна торгівля, пересувного атракціону або споруди, що встановлюються під час гастрольних заходів, які розташовані на території об'єкта благоустрою)
в особі  ____________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі ____________________________________________________,
(назва документа, номер і дата видачі)

або ______________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є власником пересувної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі ,  у тому числі транспортного засобу, з якого здійснюється виїзна та сезонна торгівля, які розташовані на території об'єкта благоустрою комунальної власності)
що діє на підставі ______________________________________________________,
                                  (назва документа, номер і дата видачі)
далі – Замовник, з однієї сторони, і Добропільська міська рада
в особі ________________________________________________________________,
                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  або_______________________________________________________________

далі — Виконавець, з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:
І. Предмет Договору
1.1. Замовник зобов’язується оплатити пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою:________________________________________________,
(назва об’єкта благоустрою)
на території якого розташовано  
__________________________________________________________________,


(найменування пересувної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, у тому числі транспортного засобу, з якого здійснюється виїзна та сезонна торгівля, пересувного атракціону або споруди, що встановлюються під час гастрольних заходів, які розташовані на території об'єкта благоустрою)
власником якого є Замовник, а Виконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої території.
1.2. Сторони погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі ____________________________________________________ гривень.                                                                                      			                                                                  (сума прописом) 
Обсяги пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою визначені згідно Додатку № 3 до Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, виїзної та сезонної торгівлі, а також проведення гастрольних заходів на території міста Добропілля, затвердженого рішенням Добропільської міської ради від____________ № _______.

1.3. Замовник здійснює оплату пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору за графіком згідно Додатку № 1 до цього Договору.
ІІ. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору та за графіком згідно Додатку № 1 до цього Договору.
2.2. Виконавець зобов’язується з урахуванням вимог Правил благоустрою території міста Добропілля, затверджених рішенням Добропільської міської ради від 22.05.2013           № 6/41-41, забезпечити на території, прилеглій до
__________________________________________________________________,
(найменування пересувної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, у тому числі транспортного засобу, з якого здійснюється виїзна та сезонна торгівля, пересувного атракціону або споруди, що встановлюються під час гастрольних заходів, які розташовані на території об'єкта благоустрою)
у межах, визначених схемою благоустрою території:
санітарне очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;
утримання вулично-дорожньої мережі з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;
утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України  від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;
виконання відповідних робіт з утримання об’єктів благоустрою згідно з номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.
2.3. Замовник має право:
1) вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання території об’єкта благоустрою;
2) отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору. 
2.4. Замовник зобов’язується:
1) своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору, та за графіком згідно Додатку № 3, який є невід’ємною частиною цього Договору;
2) надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;
3) у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків. 
ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору
За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.
У разі, коли Замовник не виконав свої обов’язки щодо оплати пайової участі згідно умов цього Договору відповідний паспорт прив’язки пересувної тимчасової споруди та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі, пересувного атракціону або паспорт визначення місця стоянки транспортного засобу, з якого здійснюється виїзна та сезонна торгівля, вважається анульованим згідно пункту 10 Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, виїзної та сезонної торгівлі, а також проведення гастрольних заходів на території міста Добропілля, затвердженого рішенням Добропільської міської ради від_________№______, крім випадків, коли між Сторонами укладено додаткову угоду про погашення заборгованості з оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.
IV. Розв'язання спорів
Спори за цим Договором між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.
V. Форс-мажорні обставини
Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання. 
VI. Строк дії Договору
6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до ______________ _______ року.
6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору 
7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв'язується в судовому порядку. 
7.2. Дія цього Договору припиняється у разі:
1) невиконання Сторонами умов цього Договору;
2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом; 
3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;
4)в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
VIII. Прикінцеві положення

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.
8.2. Усі додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

ІХ.Реквізити сторін
Замовник
Виконавець
М. П.
М. П.
                                                                                                                                                                                                          ________________________
        ____________________________
               (підпис)	                                                               (підпис)


Секретар ради						                  В.Г. Древаль

Додаток № 1 
до Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Добропілля



Графік
оплати пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою на території м.Добропілля

Дата укладення договору пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою
Кількість днів
Вартість згідно договору,
(грн.)
Кінцева дата сплати за договором





Примітка: у разі, якщо термін дії договору більш ніж 30 днів, оплата здійснюється щомісячно до 10 числа поточного місяця. 




Секретар ради							В.Г. Древаль 


Додаток № 3 
до рішення міської ради 
18.10.2017 №7/33-4


Обсяги пайової участі
в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Добропілля

1. Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, розраховується за наступною формулою:
В = Аs х Кф х N , де
В –  розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (грн.);
Аs – базова  вартість,  залежна  від  площі  тимчасової  споруди (грн);
Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою;
N -  кількість днів утримання об’єктів благоустрою    
2. Базова вартість, залежна від площі тимчасової споруди (грн.) для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утримання об’єктів благоустрою :
- площею до 1 кв. м – 100 грн;
- площею від 1 до 5 кв. м – 150 грн;
- площею  від 5 до 10 кв. м – 200 грн;
- площею  від 10 до 30 кв. м – 250 грн;
- площею  понад 30 кв. м – 300 грн.
3. Значення коефіцієнтів відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою (Кф):
Торгівля:
Продаж хлібобулочних виробів – 0,2
Продаж тютюнових виробів – 2,00
Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв - 2,00
Продаж безалкогольних напоїв  ( кава, чай, квас,  тощо) – 0,17
Продаж інших продовольчих товарів – 1,00
Продаж квітів та садово-городнього інвентарю – 0,3
Продаж іграшок та товарів для дітей – 1,00
Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії – 0,3
Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів – 1,00
Продаж сільськогосподарських  продуктів на сезонних ярмарках– 0,12
Продаж морозива з пересувних холодильників – 0,1
Сезонна торгівля баштановими та овочами – 0,15
Торгівля молочними та ковбасними виробами власного виробництва – 0,1
Послуги:
Для надання населенню побутових послуг – 0,50
Громадські вбиральні – 0,10
Атракціони – 1,5
Надувні батути – 0,12
Пересувні гастрольні цирки – 1,5
Пересувні гастрольні зоопарки – 0,5
Інше функціональне призначення – 1,00
* У випадку змішаного функціонального використання об’єкту благоустрою (наявність декількох коефіцієнтів функціонального використання), для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.


Секретар ради					                       В.Г. Древаль
Додаток № 4 
до рішення міської ради 
18.10.2017 №7/33-4


Обсяги пайової участі
в утриманні об’єкта благоустрою на території міста Добропілля 
(сезонні (літні) майданчики)

1. Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, розраховується за наступною формулою:
В = (Аs х Кф х Кі х S) :12 міс., де
В –  розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (грн.) в місяць;
Аs – базова грошова оцінка1 кв.м. земельної ділянки на території м. Добропілля;
Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою- 2,0;
Кі - коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки, визначений законодавством за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами:
 Кі  = Кі1 х Кі2 , 
де Кі1 - коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі, визначений законодавством Кабінетом Міністрів України на момент затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, виїзної та сезонної торгівлі, а також проведення гастрольних заходів на території міста Добропілля;
 Кі2 – добуток наступних щорічних коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки землі, прийнятих Кабінетом Міністрів України після затвердження Порядку розміщення пересувних тимчасових споруд та іншого спеціалізованого приладдя для роздрібної торгівлі під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів, виїзної та сезонної торгівлі, а також проведення гастрольних заходів на території міста Добропілля;
S – площа тимчасової споруди (м2).



Секретар ради					                       В.Г. Древаль


