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Погодження розміщення на об'єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд                 

для надання послуг у сфері розваг 
 

1. Порядок та спосіб 
подання документів 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу, 
або уповноваженою особою, за пред’явленням документів, 
що посвідчують особу та повноваження. 
Документи подаються за місцем розташування об’єкта – 
на території Кременчуцької міської територіальної 
громади 

2. Перелік документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної 

послуги 

1. Заява  встановленого  зразка  на  ім'я  міського  голови. 
2. Виписка або витяг з єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія). 
3. Схема розміщення ПТС з переліком пересувних 
атракціонів, виконана у довільній формі на топографо-
геодезичній основі у масштабі 1:500 із зазначенням площі 
розміщення ПТС (копія). 
4.  Паспорт прив'язки ПТС, виданий Управлінням 
містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області  (копія).  
5. Документ про Погодження балансоутримувача про 
можливість розміщення ПТС на його об’єкті (у разі 
необхідності) (копія). 

3. Платність 
(безоплатність) надання 

адміністративної 
послуги 

Безоплатно  

4. Строк надання 
адміністративної 

послуги 

30 календарних днів 

5. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

1. Подання неповного пакета документів. 
2. Невідповідність намірів щодо місця розміщення ПТС 

http://www.cnap-kremen.gov.ua/
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адміністративної 
послуги 

Правилам розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності на території Кременчука, 
Правилам благоустрою на території Кременчука та Порядку 
розміщення на об'єктах благоустрою пересувних тимчасових 
споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у 
сфері розваг на території Кременчука. 
3. Подання недостовірних відомостей. 

6. Результат надання 
адміністративної 

послуги 

Копія рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради Кременчуцького району Полтавської області про 
погодження розміщення на об'єктах благоустрою пересувних 
тимчасових  споруд для  надання послуг у сфері розваг на 
території Кременчука або мотивована відмова. 

7. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу, 
або уповноваженою особою, за пред’явленням документів, 
що посвідчують особу та повноваження. 

8. Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови надання 
адміністративної 

послуги 

1.  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
ст. 30, 32. 
2.  Закон України «Про адміністративні послуги» ст. 9 
3.  Закон України «Про благоустрій населених пунктів» ст. 
10, 24. 
4.  Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» ст. 16, 28. 
5.  Закон України «Про гастрольні заходи в Україні». 
6. Наказ Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 1 березня 2006 року № 110  
«Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації 
атракціонної техніки». 
7. Наказ Міністерства культури і туризму України від 29 
жовтня 2009 року №938/0/16-09  «Про встановлення груп 
технічної складності атракціонів».  
8. Правила благоустрою території міста Кременчука, 
затверджені рішенням Кременчуцької міської ради 
Полтавської області від 01.11.2011. 
9. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради Полтавської області  від 17.05.2013 № 262 «Про 
затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою 
пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної 
торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території 
м.Кременчука». 
10. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради Полтавської області  від 17.01.2014 № 9 «Про внесення 
змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської 
ради Полтавської області від 17.05.2013 № 262» 

9. Відповідальний за 
виконання 

Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області,  
м. Кременчук, 39600, площа Перемоги, 2, кабінет 503 
тел. (0536) 731280 (факс), 33041 
E-mail: kultura@kremen.gov.ua 

 




