
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проєкту регуляторного акта -

проєкт рішення виконавчого комітету Луцької міської ради 
“Про Правила розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території Луцької міської територіальної громади”

Розробник документа: департамент містобудування, земельних ресурсів та 
реклами Луцької міської ради, відділ управління майном міської комунальної власності 
Луцької міської ради, департамент економічної політики Луцької міської ради.

Підставою для розробки проєкту рішення є: пункт 44 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 
благоустрій населених пунктів», наказ Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 
“Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності” (зі змінами).

Мета проєкту рішення: 
Визначення єдиних правил для розміщення та функціонування тимчасових 

споруд з метою провадження підприємницької діяльності, в тому числі літніх 
торговельних майданчиків біля закладів ресторанного господарства та пунктів 
одноразової торгівлі (послуг) на території Луцької міської територіальної громади 
шляхом вдосконалення існуючих правил для розміщення та функціонування 
тимчасових споруд з метою провадження підприємницької діяльності на території 
міста Луцька та поширення їх дії на приєднані території.

Проєкт рішення виконавчого комітету Луцької міської ради “Про Правила 
розміщення та функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території Луцької міської територіальної громади”, аналіз регуляторного 
впливу, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта та М-тест малого 
підприємництва розміщено на офіційному веб-сайті Луцької міської ради: 
https://www.lutskrada.gov.ua/documents?term=&number=&type=3&is_regulatory_act=1&
daterange=. 

З текстом проєкту рішення та аналізом його регуляторного впливу також можна 
ознайомитись у департаменті містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької 
міської ради (вул. Лесі Українки, 35, тел.777 866 dm@lutskrada.gov.ua).

Строк приймання пропозицій та зауважень до проєкту регуляторного акта 
становить один місяць з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу 
регуляторного впливу. 

Пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань: 

поштою за адресою: 43025, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35, (департамент 
містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, тел. 777 876);

електронною поштовою адресою: dm@lutskrada.gov.ua;
на платформі електронної демократії: https://consult.e-dem.ua/0710100000.

Директор департамент містобудування, 
земельних ресурсів та реклами
Луцької міської ради                                                                                    Веніамін ТУЗ
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