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СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
                                                          
                                                             Р І Ш Е Н Н Я
                                                                                            
        18 лютого 2021                           м. Стрий                                № 48

Про затвердження комісії щодо  
розташування та безпечної  роботи
пересувних цирків, атракціонів в м.Стрию

З метою впорядкування питання щодо безпечної роботи  на території міста 
Стрия пересувних цирків, атракціонів,  забезпечення належного санітарного стану 
та організації належного обслуговування населення, відповідно до Закону 
України «Про гастрольні заходи в Україні», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 15.01.2004р. №35 «Про затвердження Порядку організації та 
проведення гастрольних заходів»  та керуючись  ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Стрийської міської ради  

в и р і ш и в:
1.Затвердити склад комісії щодо розташування та безпечної роботи 

пересувних  цирків, атракціонів  в м. Стрию (додаток №1).
2.Затвердити Положення про комісію щодо розташування та безпечної 

роботи пересувних цирків та атракціонів в м.Стрию (додаток №2).
3.Визначити території функціонально призначені для розташування 

пересувних цирків, атракціонів, в тому числі атракціонів з підвищеною 
небезпекою, включити: стадіон «Сокіл», парк ім.Т.Шевченка, парк «Злуки».
          4.Вважати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 
Стрийської  міської ради від 18 квітня 2016року № 82 « Про затвердження комісії 
щодо розташування та безпечної роботи пересувних цирків, атракціонів, 
зоопарків в м.Стрию», рішення виконавчого комітету Стрийської  міської ради від 
19  жовтня  2017р. № 250 «Про внесення змін до п.1 рішення щодо розташування 
та безпечної роботи пересувних цирків, атракціонів, зоопарків в м.Стрию».
          5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського   
голови  М. Журавчака.
  

Міський  голова                                                                                 Олег  Канівець



                                                                                                 Додаток №1
                                                                                                 до рішення  виконкому

                                                                                   18.02.2021 № 48

С К Л А Д
комісії щодо розташування  та безпечної  роботи 

пересувних цирків, атракціонів   в м.Стрию

Журавчак  Михайло Юрійович -            заступник міського голови,
                                                                  голова комісії
Бойко Богдан Іванович -                         начальник управління  відділу культури,
                                                                  молоді та спорту
                                                                  Стрийської міської ради Стрийського
                                                                  району, заступник голови комісії
Засанська Наталія Мирославівна  -        головний спеціаліст з питань 
                                                                  охорони  праці виконавчого комітету                                                                 
                                                                  Стрийської міської ради Стрийського 
                                                                  району,  секретар комісії.

Члени комісії:
 Дребот Марина Василівна      – начальник відділу містобудування та  архітектури 
                                                       виконавчого комітету Стрийської міської ради 
                                                       Стрийського району.
  Харик Євген Євгенович          - начальник відділу  з питань НС та ЦЗН,  
                                                       оборонної  та  мобілізаційної роботи виконавчого 
                                                       комітету  Стрийської міської ради Стрийського
                                                       району.                           
  Матвіїв Оксана Яремівна  –     начальник управління освіти виконавчого 
                                                      комітету Стрийської міської ради Стрийського 
                                                       району.         
  Пастущин Ігор Ярослававич –  начальника управління ЖКГ  виконавчого
                                                       комітету   Стрийської міської ради
                                                       Стрийського району.
 Веселовський Іван Петрович -   провідний інспектор Стрийського РВ ГУ ДСНС
                                                       України у Львівській області ( за згодою).  
 Тулін Юрій Вікторович -           головний інспектор  Стрийського РВ ГУ ДСНС
                                                       України у Львівській області (за згодою).
 Юрця Василь Степанович  –      заступник головного інженера Південного РЕМ  
                                                       ПАТ  Львівобленерго (за згодою).
 Кустова Лариса Адасівна -        інженер по виробництву Стрийського 
                                                       комбінату комунальних підприємств (за згодою).
          
Керуючий  справами  
міськвиконкому                                                                   Оксана Затварницька



   Додаток №2
до рішення  виконкому

                                                                                                         18.02.2021  № 48

ПОЛОЖЕННЯ
про  комісію  щодо розташування  та безпечної роботи пересувних цирків, 

атракціонів  в м. Стрию

І. Загальні положення
 1.1. Це Положення  розроблено  відповідно  до  Законів України  «Про місцеве 
самоврядування  в  Україні»,  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,  «Про 
регулювання  містобудівної  діяльності»,  Правил будови і безпечної експлуатації 
атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 р. № 110, інших нормативно-правових 
актів та визначає єдині умови щодо розташування на території м.Стрия  об'єктів 
соціально-культурного призначення для провадження підприємницької 
діяльності.   
1.2. Положення встановлює вимоги до організації  надання  послуг  у  сфері  
розваг (пересувні цирки, атракціони)  з  врахуванням  архітектурних, санітарно - 
гігієнічних,  пожежних,  функціонально - планувальних та історико - культурних 
чинників. 
1.3. Дія  цього  Положення  поширюється на суб’єктів господарювання, що  
здійснюють  підприємницьку  діяльність  щодо роботи пересувних цирків, 
атракціонів,  на території міста. 

II. Права та обов’язки комісії
2.1. Комісія щодо безпечної  роботи пересувних цирків та атракціонів, в своїй 
діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами 
Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, 
постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими 
нормативно-правовими, законодавчими актами.
2.2. Голова комісії є заступник міського голови.
2.3.Комісія розглядає та вивчає пакет документів суб’єкта господарювання. 
Черговість проведення гастролей  визначається по даті поступлення заяви 
суб’єкта господарювання.
2.4.На засіданні  комісія приймає рішення щодо безпечної роботи пересувних 
цирків та атракціонів згідно схеми розташування розробленої відділом  
архітектури та містобудування Стрийської міської ради. 
2.5.Рішення комісії оформляється протоколом,  які підписує голова комісії. 
Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх 
на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови  
комісії.
2.6. Членами комісії є прадсавники міської ради, Стрийського РВ ГУ ДСНС У у 
Львів. обл, Південного РЕМ ПАТ Львівобленерго, Стрийського міського 
комбінату комунальних підприємств та ін., а також можуть залучати до своєї  
роботи представників органів місцевого самоврядування,  ГУ Держпраці у 



Львівській області  та інші відповідні структури, організації, що належать до їх 
компетенції.
 2.7. Інформаційне та методичне забезпечення комісії здійснює відділ праці та 
соціально-трудових відносин виконавчого комітету Стрийської міської ради 
Стрийського району.
 2.8.Рішення комісії, прийняті в межах її компетенції є обов'язковими для 
виконання. 
 2.9. Витяг з протоколу про рішення комісії щодо  безпечної роботи пересувних 
цирків та атракціонів на наступний день направляється в відділ економічного 
розвитку та стратегічного планування винонавчого комітету Стрийської міської 
ради Стрийського району, після чого суб'єкта господпрювання (заявника) 
повідомляють не пізніше наступного робочого дня. 

ІІI. Визначення термінів
3.1. Послуги  у  сфері  розваг, а саме пересувні цирки, атракціони – це  послуги,  
які  передбачені  цим Положенням  та  надаються  суб’єктами  господарювання,  
які  не  мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей на 
території міста (просто неба),  а  саме:  послуги  прокату  іграшкових  машинок,  
дитячих мотоциклів,  електро-вело-мобілів,  послуги  прокату  дитячих  
атракціонів, батутів,  спортивно - розважальних  автоматів,  цирків-шапіто.
Примітка. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать 
атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, дитячі 
машинки, лабіринти, надувні гірки, дитячий паравозик, батут сітка, водяні 
басейни, тири, рибалочка,  атракціони з еластичними елементами  (стрибки з 
висоти на еластичному тросі тощо); обладнання дитячих ігрових майданчиків 
тощо.
3.2. Погодження на  безпечну роботи пересувних цирків, атракціонів, (далі – витяг 
з протоколу) – є   документом,  який  надає  право  суб’єкту господарювання   на  
здійснення певного виду послуг у місці, визначеному за місцем розташування за 
адресою. 
3.3. Схема  розташування – планово - картографічні  матеріали,  які виготовлені  
управлінням містобудування та архітектури Стрийської міської ради Стрийського 
району та  погоджені  у встановленому  порядку  (додаються на засідання комісії). 
3.4. Терміни, що  не  визначені  у  цьому  Положенні,  вживаються  у  значенні, 
встановленому чинним законодавством. 
 

ІV. Умови надання послуг у сфері розваг 
4.1 На  території міста  робота пересувних цирків, атракціонів, здійснюється  
згідно  зі  схемою розташування, яка погоджується у встановленому порядку для 
кожного суб’єкта господарювання окремо. 
4.2. Усі  об’єкти (пересувні цирки, атракціони ),  повинні  мати  належний  
естетичний  вигляд,  архітектурно вписуватись в навколишнє середовище, 
відповідати вимогам  нормативних документів щодо санітарії, охорони праці, 
техніки безпеки.   
4.3. Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але не повинен 
перевищувати  робочий час  після 22.00 год. 



Суб’єкт господарювання погоджує режим роботи  пересувних цирків, 
атракціонів, за рішенням членів даної комісії.

V. Умови  тимчасового утримання місць
щодо безпечної роботи пересувних цирків,атракціонів.

     5.1. Місця для роботи пересувних цирків, атракціонів,  утримуються суб’єктами,
яким зазначені території надаються тимчасово з метою надання цих послуг. 

5.2. Організація роботи пересувних цирків, атракціонів повинні  відповідати 
санітарним, протипожежним нормам і правилам благоустрою. 
5.3. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя 
та здоров'я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, 
інші елементи  повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися 
від бруду, сміття, снігу, льоду та ін.
5.4. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров'я 
громадян обладнання, елементів благоустрою. 
5.5. Суб’єкти господарювання, які працюють у сфері розваг, а саме: пересувні 
цирки, атракціони  зобов'язані: 
 - забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення, 
відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного 
середовища",  Санітарних норм та правил утримання територій населених місць, 
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011 р. 
№145.
- укласти договір на вивезення твердих побутових відходів та вторинної 
сировини; 
- забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених 
насаджень на прилеглій  території 
5.6. Протягом  дня  та  після  закінчення  роботи    суб’єкт господарювання  
повинен  забезпечувати  чистоту  на  прилеглій   території та прибрати рекламу у 
місті.  
5.7. Відповідальність за технічний стан та зовнішній вигляд об'єктів пересувних 
містечок (атракціонів, цирків), порушення вимог техніки безпеки під час 
розташування (монтажу), експлуатації та демонтажу цих об'єктів, безпеку 
відвідувачів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки 
несе суб'єкт господарювання згідно із законодавством.

VІ. Забороняється
6.1. Порушувати санітарно-гігієнічні норми згідно чинного законодавства для 
відвідувачів, а саме: створювати шум, гучна музика, викрики, використання 
вибухонебезпечних матеріалів та піротехнічних виробів.

VІI. Контроль за дотриманням цього Положення 
та відповідальність за його порушення

7.1. Суб'єкт господарювання повинен своєчасно за свій рахунок усунути  всі 
недоліки, що виникають в процесі експлуатації об'єктів з надання послуг у сфері 
розваг, а саме: пересувні цирки, атракціони.



7.2. Шкода, завдана при розміщенні даних об’єктів (перусувних цирків, 
атракціонів) внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, підлягає 
компенсації у встановленому законодавством порядку. 
7.3. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснює комісія щодо 
безпечної роботи пересувних цирків, атракціонів. 
7.4. У разі виявлення порушень цього Положення дана комісія звертається до 
суб'єкта господарювання з вимогою щодо усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги,  застосовуються заходи щодо примусового 
усунення встановлених порушень в порядку визначеному законодавством.
За порушення вимог цього Положення винні особи несуть відповідальність, 
встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом 
України «Про благоустрій населених пунктів», цим Положенням.

Керуючий справами
міськвиконкому                                                                      Оксана  Затварницька


