
 
РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про погодження торгівлі новорічними 
ялинками ФОП Мостовій Ж.Г.  

 
Відповідно до пп.1 п. б) ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 19, 33 Лісового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України            
від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та 
правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» (зі змінами), 
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 16.11.2021        
№ 808-р «Про комплекс заходів, пов’язаних з реалізацією новорічних ялинок та охороною 
хвойних насаджень від незаконних порубок у передноворічний період 2021/2022 року», з 
метою належного контролю та організації торгівлі новорічними ялинками, розглянувши 
заяву ФОП Мостової Ж.Г. від 10.12.2021 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. ПОГОДИТИ ФОП МОСТОВІЙ Жанні Григорівні місце для здійснення торгівлі 

новорічними ялинками за адресою: м. Олександрія, вул. Козацька, 41, біля ринку «Айсберг» 
напроти житлового будинку № 100 по просп. Соборному, терміном з дня прийняття даного 
рішення по 31 грудня 2021 року за умови: наявності довідок про радіаційну безпеку та 
відповідного маркування ялинок, використання зареєстрованої найманої праці, забезпечення 
працівників засобами індивідуального захисту,  дотримання санітарних та протиепідемічних 
заходів, сплати за ринкові послуги КП «Олександрійський центральний ринок». 

 
2. Зобов’язати: підприємця Мостову Ж.Г. зареєструвати найманих працівників в 

Олександрійському відділі ГУ ДПС в Кіровоградській області та подати до управління 
економіки міської ради повідомлення про взяття їх на облік до початку здійснення торгівлі. 
 

3. Відповідальність за дотриманням правил торгівлі, охорони праці, громадського 
порядку, утримання в належному стані території, техніки безпеки, санітарно-
протиепідемічних норм і правил, профілактичних та протиепідемічних заходів із запобігання 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, покласти на ФОП 
Мостову Ж.Г.  

 
4. Зобов’язати комунальне підприємство «Муніципальна безпека» здійснювати 

контроль за дотриманням вимог даного рішення. 
  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 

 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО   
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


