
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2022 року № ___ 

м. Олександрія 
 
 
Про проведення ярмарку 
«Все для саду та городу»   
 
             Відповідно до пп. 8 п. а) 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 заяву підприємця 
Чебоненка О.М. від 25.03.2022 про розміщення ярмарку «Все для саду та городу», з метою 
забезпечення мешканців міста насіннєвим матеріалом, 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ РАДИ   ВИРІШИВ: 

 
1. Погодити підприємцю ЧЕБОНЕНКУ Олександру Михайловичу місце розташування 

ярмарку «Все для саду та городу» на майданчику біля стадіону «Ніка», в термін з 11 по 23 
квітня 2022 року, за умови: використання зареєстрованої найманої праці, забезпечення 
працівників засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних та протиепідемічних 
норм, сплати за ринкові послуги. 

 
2. КП «Олександрійський центральний ринок» у період проведення ярмарку «Все для 

саду та городу» на майданчику біля стадіону «Ніка» в термін з 11 по 23 квітня 2022 року 
здійснювати: 

- збір за ринкові послуги;  
- санітарне утримання, вивіз твердих побутових відходів;  
- підвезення води. 
 
3. Протягом проведення ярмарку рекомендувати: 
1)  Олександрійському районному відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області 

вжити заходи для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки руху 
автомобільного транспорту під час проведення ярмарку; 

2) відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області здійснити фітосанітарні заходи. 
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4.  Відповідальність за санітарний стан території, дотримання правил торгівлі, 
громадського порядку, охорони праці та техніки безпеки покласти на підприємця        
Чебоненка О.М. 

 
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 
               

 


