
Перелік адміністративних послуг, що надаються управлінням культури і туризму 

Хмельницької міської ради  
№ 

п/п 

Наймену-

вання 

органу 

Назва 

адміністративної 

послуги* 

Суб’єкт 

надання 

послуги 

Нормативно-правові акти, що визначають 

надання послуги 

Результат надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, довідка, 

тощо) 

Плата за 

надання 

(безоплатність) 

послуги 

1. Виконком 

міської 

ради 

 

Надання погодження 

на розміщення 

об'єктів пересувної 

та дрібної 

стаціонарної мережі 

сфери відпочинку і 

розваг (в тому числі 

атракціони великих 

форм – луна-парки з 

інших міст)                                         

Управління 

культури і 

туризму 

 

Закони України:«Про місцеве самоврядування  

в Україні» від 21.05.1997р. № 280-97-ВР,ст.32; 

«Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності»від 06.09.2005р. №2806-ІУ;«Про 

благоустрій  

населених пунктів» від 06.09.2005р. №2807-ІУ; 

наказ Державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва  від 

15.05.06р. №45 «Про затвердження порядку 

здійснення контролю за додержанням вимог 

законодавства з питань видачі документів 

дозвільного характеру»; 

наказ Державного комітету статистики 

України «Про затвердження інструкції щодо 

обліку реалізації платних послуг населенню на 

внутрішньому ринку в державній статистичній 
звітності»; 
Рішення виконавчого комітету від 12.04.07р. 

№350 «Про затвердження Положення  про 

порядок надання дозволу на розміщення 

об’єктів пересувної та дрібної стаціонарної 

мережі сфери відпочинку і розваг і втрату 

чинності рішення виконкому від 09.09.04. № 

563 «Про затвердження Положення про 

порядок надання дозволу на розміщення 

об’єктів пересувної мережі сфери відпочинку і 

розваг»; 

рішення  37-ої сесії міської ради  від 

30.04.2014р. №8 «Про затвердження 

Положення про надання послуг у сфері  

відпочинку і розваг   на   території м. 

Хмельницького». 

 

Погодження    без оплати 



  
2. Виконком 

міської 

ради 

Надання погодження 

на розміщення 

об'єктів пересувної 

та дрібної 

стаціонарної мережі 

сфери відпочинку і 

розваг (цирки) 
 

Управління 

культури і 

туризму 

Закони України:«Про місцеве самоврядування  в Україні» від 

21.05.1997р. № 280-97-ВР,ст.32; 06.09.2005р. №2807-ІУ; 

«Про гастрольні заходи в Україні» від 10.07.2003р. №1115-ІУ; 

постанова Кабінету Міністрів від 15.01.04р. №35 «Про порядок організації та 

проведення гастрольних заходів в Україні»;постанова Кабінету Міністрів від 

15.01.04р. №36 «Про порядок розподілу коштів спеціального фонду 

державного та місцевих бюджетів на підтримку вітчизняних гастролерів»; 

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва  від 15.05.16р. №45 «Про затвердження порядку здійснення 

контролю за додержанням вимог законодавства з питань видачі документів 

дозвільного характеру»; рішення  37-ої сесії міської ради  від 30.04.2014р. №8 

«Про затвердження Положення про надання послуг у сфері  відпочинку і 

розваг   на   території м. Хмельницького» 

 із змінами; Лист Міністерства культури і мистецтв України 

від 28.01.04. №11-455/18 «Щодо гастрольної діяльності в Україні». 

 

Погодження , договір про 

гастрольну діяльність 

без оплати 

 

Начальник управління культури і туризму        А. Ромасюков 

Вик.: С. Прокопенко 

Тел.: 65-77-69 


