
 

 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від     червня 2020 року №  

м. Олександрія 
 
Про погодження розміщення майданчика  
для торгівлі живою худобою, птицею,  
кормами, домашніми тваринами та  
сільськогосподарською продукцією  
 
 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами) та від 20.05.2020 № 392 «Про 
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 
послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами), на виконання, розпорядження голови 
Кіровоградської облдержадміністрації від 06.02.2019 № 189-р «Про стабілізацію цінової 
ситуації на продовольчому ринку області», рішення Олександрійської міської ради від 
30.09.2011 № 333 «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Олександрії», 
рекомендацій Олександрійського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області від 03.05.2020 № 152/33 та від 01.05.2020 № 147/33, розглянувши 
лист КП «Олександрійський центральний ринок» про організацію майданчика для торгівлі 
біля перехрестя вулиці Г. Усика та провулку Привокзального, з метою впорядкування 
торгівлі живою худобою, птицею, кормами, домашніми тваринами та 
сільськогосподарською продукцією, реалізації санітарно протиепідемічних заходів та 
забезпечення рентабельної фінансово-господарської діяльності комунального 
підприємства «Олександрійський центральний ринок» 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. ПОГОДИТИ  комунальному підприємству «Олександрійський центральний ринок» 

розміщення майданчика для торгівлі живою худобою, птицею, кормами, домашніми 
тваринами та сільськогосподарською продукцією на майданчику біля перехрестя вулиці       
Г. Усика та провулку Привокзального. 

 
2. Зобов’язати комунальне підприємство «Олександрійський центральний ринок»:  
1) організувати розміщення майданчика для торгівлі живою худобою, птицею, 

кормами, домашніми тваринами та сільськогосподарською продукцією на майданчику біля 
перехрестя вулиці Г. Усика та провулку Привокзального; 

2) здійснювати справляння плати за ринкові послуги на майданчику для торгівлі біля 
перехрестя вулиці Г. Усика та провулку Привокзального; 

3) здійснювати постійний контроль за дотриманням торгуючими санітарно-
протиепідемічних норм і правил; профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. 
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3. Встановити, що дане рішення набирає чинності з дати його офіційного 

оприлюднення.  
 
4. Управлінню інформатизації та інформаційно-аналітичної політики міської ради 

забезпечити оприлюднення даного рішення. 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка С.П.  
 

 
Міський голова  Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
 
 
 


