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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від   22.12.2021   № 422-Р

Про проведення агропромислового святкового ярмарку напередодні Новорічних та Різдвяних свят на території Сумської міської територіальної громади

Розглянувши заяву Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації від 20.12.2021 щодо погодження проведення агропромислового святкового ярмарку напередодні Новорічних та Різдвяних свят, з метою впорядкування торгівлі та задоволення потреб населення Сумської міської територіальної громади в продуктах харчування та хвойних деревах напередодні Новорічних та Різдвяних свят, підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», 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) (далі по тексту - Положення), рішення Сумської міської ради від 26.12.2014 № 3853 – МР «Про затвердження Правил благоустрою міста Суми», ураховуючи рекомендації Комісії з організації сезонної, святкової виїзної торгівлі, надання послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади (протокол засідання від 21.12.2021 №21), керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Погодити Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації проведення 24.12.2021 агропромислового святкового ярмарку напередодні Новорічних та Різдвяних свят за адресою:                 м. Суми, майдан Незалежності, 2 відповідно до схеми його розміщення.
Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації при проведенні агропромислового святкового ярмарку забезпечити дотримання вимог чинних нормативних актів, Порядку організації і проведення ярмарку, передбаченого розділом 6 Положення, карантинних заходів, а також укладання договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами з надавачами послуг.

3. Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради (Дубицький О.Ю.):
Повідомити Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації про прийняте розпорядження.
	Забезпечити здійснення контролю у межах компетенції за дотриманням суб’єктами господарювання, які будуть приймати участь у агропромисловому святковому ярмарку напередодні Новорічних та Різдвяних свят 24.12.2021 за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 2, вимог даного розпорядження, нормативних актів у сфері торгівлі, захисту прав споживачів.

Управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.) забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання та фізичними особами, які братимуть участь у святковому ярмарку, Правил благоустрою міста Суми.

Рекомендувати Сумському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області (Скварча О.А.), Державній екологічній інспекції у Сумській області (Богомолов В.О.), Сумському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції в Сумській області (Володарський О.Ю.), Сумському районному управлінню Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (Кирьянов І.В.), в межах наданих повноважень, забезпечити контроль за дотриманням чинного законодавства України під час проведення агропромислового святкового ярмарку.

Директору КП «Шляхрембуд» (Вегера О.О.) Сумської міської ради після проведення агропромислового святкового ярмарку 24.12.2021 провести вчасне прибирання території за адресою: м. Суми, майдан Незалежності, 2.

Торгуючим під час участі у агропромисловому святковому ярмарку забезпечити дотримання вимог чинних нормативних актів, трудового та податкового законодавства, 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., Скварча О.А., Богомолов В.О., Володарський О., Кирьянов І.В., Вегера О.О.





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

