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Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej

Zgodnie ze standardami ISO 9001
Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku

KARTA INFORMACYJNA
Uzgodnienie godzin pracy podmiotu gospodarczego
(praca w godzinach z 22.00 godz. do 8.00 godz. (dla zakładów
handlowych, sfery usług, wypoczynku i rozrywki),
od 23.00 godz. до 8.00 godz. (dla restauracji)
Oryginał: upoważniony ds. ISO
kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania

Wykonano:
Kierownik zarządu handlem
Komitetu wykonawczego Rady
Miejskiej
_________________О.Ganczak
"___"_________ 2014 r.
1
Komórka organizacyjna
świadcząca usługę
2
Miejsce składania
dokumentów

Wymagane załączniki

3

Uzgodniono:
Upoważniony ds. ISO

Zatwierdzono:
Мer miasta

______________А.B.Łys
______W.А.Аnuszkewyczus
"___"_________ 2014 r.
"___ "_________ 2014 r.
Zarząd handlu Komitetu wykonawczego Rady Miejskiej
Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych
ul.Niezależności, 9
telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41
e-mail: cnap@mvk.if.ua ,
strona internetowa: www.cnap.if.ua
Godziny pracy:
poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00
wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00
1.Wniosek o ustaleniu godzin pracy na imię Mera miasta
odpowiedniego wzoru.
2.Kopia wypisu z Jedynego Państwowego Rejestru osób
prawnych i osób fizycznych-przedsiębiorców.
3.Kopia dokumentu, który potwierdza prawo do korzystania
pomieszczeniem (akt na prawo własności, umowa dzierżawy,
(poddzierżawy) i inne).
4.Pisemne zezwolenie z wskazaniem danych paszportowych
właścicieli
prywatyzowanych/wykupionych
mieszkań
sąsiadujących z zakładem gastronomicznym, i mieszkania,
które są nad zakładem gastronomicznym w pionie
w przypadku umieszczenia zakładu gastronomicznego, sfery
usług, odpoczynku i rozrywki w budynku mieszkaniowym lub
dobudowanym do budynku mieszkaniowego pomieszczenia
5.Pisemna zgoda z zaznaczeniem danych paszportowych
właścicieli
prywatyzowanych/wykupionych
mieszkań,
sąsiadujących do zakładu handlowego w przypadku
umieszczenia
zakładu
handlowego
w
budynku
mieszkaniowym lub w dobudowanym do mieszkaniowego
budynku pomieszczeniu.
6.Zaświadczenie balansoderzahatela z listą właścicieli
w budynku mieszkaniowym, z którymi potrzebno uzgodzić
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umieszczenie zakładu w budynku mieszkaniowym
w przypadku umieszczenia zakładu w budynku
mieszkaniowym oraz przybudowanym do mieszkaniowego
budynku pomieszczenia.
7.Kopia protokołu przeprowadzenia badań pomiaru hałasu,
wydanego
przez
organ
państwowej
sanitaroepidemiologicznej służby.
Uwaga: kopii dokumentów składają się razem z oryginałem
(dla weryfikacji) lub poświadczone notarialnie.
Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego
pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie).

4

Kolejność i sposób
składania dokumentów

5

Wymagane opłaty

Brak

6

Termin załatwienia sprawy

30 dni kalendarzowe.

7

Wynik świadczenia usługi

Wyciąg z Uchwały Komitetu wykonawczego Rady Miejskiej
o ustaleniu godzin pracy lub odmowa w ich ustaleniu

8

Sposób otrzymania
odpowiedzi (wyniku)

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego
pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie).

9

Podstawa prawna

1.Ustawa Ukrainy nr 280/97 z dnia 21 maja 1997 r.
o samorządzie terytorialnym Ukrainy (z póz. zm.), część 1
art. 69.
2.Rozporządzenie nr 833 GMU z dnia 15 czerwca 2006 r.
o zatwierdzeniu zasad prowadzenia działalności handlowej
norm obsługi handlowej ludności.
3.Nakaz nr 219 Ministerstwa Gospodarki Ukrainy z dnia 24
lipca 2002 r. o zatwierdzeniu zasad roboty zakładów
(przedsiębiorstw) gastronomii.
4.Uchwała nr 668 Miejskiego Komitetu Wykonawczego
z dnia 04 listopada 2011 r. o zatwierdzeniu zasad ustalenia
godzin pracy zakładów handlowych, restauracji, dziedziny
usług, wypoczynku i rozrywki.
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