
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про погодження розміщення 
святкової торгівлі та атракціонів  
на День міста Олександрії 
 

Відповідно  до пп.1 п. б) ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного 
обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 (зі змінами), Правил роботи 
дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх 
економічних зв’язків і торгівлі України від 08 липня 1996 року № 369 (зі змінами), 
розглянувши заяви підприємців, з метою організації проведення святкових заходів до Дня 
міста Олександрії 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ РАДИ   ВИРІШИВ: 

 
1. За умови наявності посвідчення Держпраці на експлуатацію устаткування 

підвищеної небезпеки, висновків Держпродспоживслужби на устаткування для 
виробництва харчових продуктів (поп-корн, солодка вата тощо) та на матеріали, з яких 
виготовлені атракціони, та інших необхідних дозвільних документів; забезпечення 
працівників засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних та 
протиепідемічних норм, погодити підприємцю  ЛОЗОВЕНКУ Євгенію Олександровичу: 

1) святкову торгівлю солодкою ватою, попкорном і карнавальною атрибутикою на 
майданчику біля стадіону «Ніка», біля Палацу культури «Світлопільський» та  на площі 
Соборній; 

2) розміщення атракціонів на майданчику біля стадіону «Ніка» та атракціону 
«Паровозик» на площі  Соборній на День міста Олександрії з 28 по 30 травня 2021 року. 

 
2. За умови забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, дотримання 

санітарних та протиепідемічних норм, погодити підприємцю  МІРЗОЄВУ Аміну торгівлю 
продовольчими товарами:  

1) на майданчику біля стадіону «Ніка» на День міста Олександрії з 29 по 30 травня 
2021 року; 

2) по проспекту Соборному на ділянці від пл. Соборна до вул. Таврійська на День 
міста Олександрії 30 травня 2021 року. 

 
3. За умови наявності посвідчення Держпраці на експлуатацію устаткування 

підвищеної небезпеки, висновків Держпродспоживслужби на устаткування для 
виробництва харчових продуктів (поп-корн, солодка вата тощо), та інших необхідних 
дозвільних документів; забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, 
дотримання санітарних та протиепідемічних норм, погодити підприємцю  СУГАІПОВУ 
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Тимуру Шаранійовичу святкову торгівлю солодкою ватою, попкорном і карнавальною 
атрибутикою на майданчику біля стадіону «Ніка», біля Палацу культури 
«Світлопільський» та  на площі Соборній на День міста Олександрії 30 травня 2021 року. 

 
4. Погодити розміщення торгівлі продовольчими товарами та фаст-фудами по 

проспекту Соборному на ділянці від пл. Соборна до вул. Таврійська на День міста 
Олександрії 30 травня 2021 року за умови дотримання торгуючими санітарних та 
протиепідемічних норм. 

 
5. Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 

міської ради вжити заходи для забезпечення електропостачанням торговельного 
обладнання учасників торгівлі продовольчими товарами та фаст-фудами по проспекту 
Соборному на ділянці від пл. Соборна до вул. Таврійська на День міста Олександрії                        
30 травня 2021 року та забезпечити встановлення контейнерів для сміття. 

 
6. Рекомендувати Олександрійському районному відділу поліції ГУНП в 

Кіровоградській області та зобов’язати КП «Муніципальна безпека» Олександрійської 
міської ради вжити заходи для забезпечення охорони громадського порядку під час 
проведення заходів до Дня міста 30 травня 2021 року. 

 
7. Відповідальність за дотриманням вимог законодавства з техніки безпеки, охорони 

праці, громадського порядку, утримання в належному стані території, дотримання правил 
торгівлі та експлуатації атракціонів,  профілактичних та протиепідемічних заходів із 
запобігання гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2,  покласти на підприємців Лозовенка Є.О. Мірзоєва А., Сугаіпова Т.Ш. та інших 
учасників заходів до Дня міста. 

 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу функціональних обов’язків. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                          Сергій КУЗЬМЕНКО        
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                        Сергій ЗАВАЛІЙ 


