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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від    04.03.2021   № 81-Р

Про організацію святкової виїзної торгівлі до 8 березня - Міжнародного жіночого дня на території Сумської міської територіальної громади

З метою сприяння розвитку всіх форм торгівлі та впорядкування торгівлі до 8 Березня - Міжнародного жіночого дня на території Сумської міської територіальної громади, ураховуючи численні звернення суб’єктів господарювання та фізичних осіб, відповідно до підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового 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», розділу 5 рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 17.03.2020 №133 «Про затвердження Положення про організацію сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади» (зі змінами), рішення Сумської міської ради від 26.12.2014                             № 3853–МР «Про затвердження Правил благоустрою міста Суми», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради (Дубицький О.Ю.):
	забезпечити організацію проведення святкової виїзної торгівлі живими квітами та іншою святковою атрибутикою напередодні 8 березня - Міжнародного жіночого дня у період з 06 по 08 березня 2021 року за адресами: місто Суми, вулиця 1-ша Набережна р. Стрілка (від будинку № 2 до будинку № 10), вулиця Засумська (від вулиці 1-ша Набережна р. Стрілка до вулиці Ярослава Мудрого);
	повідомити Сумське міське управління Головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області, Управління «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради, Сумський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про перелік суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким надано погодження стосовно участі у святковій виїзній торгівлі до 8 березня - Міжнародного жіночого дня на території Сумської міської територіальної громади.

	2. Розміщення об’єктів святкової  виїзної торгівлі здійснювати відповідно до рішення Комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання  послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.

3. Управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.) забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання та фізичними особами Правил благоустрою міста Суми.

Суб’єктам господарювання та фізичним особам здійснювати святкову виїзну торгівлю за умов дотримання вимог чинних нормативних актів, карантинних заходів. 

Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іщенко Т.Д.



Міський голова									О.М. Лисенко



Дубицький 700-656
Розіслати: Іщенко Т.Д., Дубицький О.Ю., Голопьоров Р.В.



















Начальник відділу торгівлі,
побуту та захисту прав споживачів					О.Ю. Дубицький


Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих
органів ради								Т.Д. Іщенко



Начальник правового управління					О.В. Чайченко



Начальник відділу 
протокольної роботи та контролю 					Л.В. Моша



Керуючий справами виконавчого
комітету									Ю.А. Павлик

