
                                                                      

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 24 листопада  2021 року        № 301 

 

Про проведення передсвяткового  

новорічного та різдвяного ярмарку  

 

 З метою поліпшення задоволення потреб населення у товарах широкого 

вжитку за доступними цінами, створення сприятливих умов для придбання 

товарів належної якості, новорічних прикрас, ялинкової продукції тощо для  

новорічних та різдвяних свят, забезпечення організації передноворічної та 

передріздвяної торгівлі у м. Лубни, згідно з рішенням восьмої сесії Лубенської 

міської ради шостого скликання від 20 травня 2011 року «Про визначення місць 

для сезонної торгівлі», керуючись підпунктом 8  пункту «а»  статті 30  Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

в и р і ш и в: 

 

1. Провести в м. Лубни з 01 грудня 2021 року по 20 січня 2022 року на 

площі Ярмарковій  передсвятковий новорічний та різдвяний ярмарок. 

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення передсвяткового 

новорічного та різдвяного ярмарку (додаток 1) та розподіл обов’язків між 

членами організаційного комітету з проведення передсвяткового новорічного та 

різдвяного ярмарку (додаток 2). 

3. Дозволити під час проведення передсвяткового новорічного та різдвяного 

ярмарку одноразову виїзну (лоточну) торгівлю сільськогосподарським та 

переробним підприємствам, торгівельним, промисловим підприємствам, 

фізичним особам - підприємцям, торгівельна діяльність яких передбачена 

установчими документами, та які пройшли реєстрацію в установленому порядку.  

4. Дозволити  з 10 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року під час 

проведення передсвяткового новорічного та різдвяного ярмарку торгівлю 

ялинками у місті Лубни за наступними адресами: 

- площа Ярмаркова; 

- проспект Володимирський, 45 (прилегла територія магазину «Хвилинка»); 

- проспект Володимирський, 105 (прилегла територія магазину «АТБ-

маркет»); 



- проспект Володимирський, 127/1 (прилегла територія магазину 

«Хвилинка»); 

- вул. Прикордонників, 60б (прилегла територія будинку); 

- вул. Суворова, 4 (прилегла  територія магазину «Хвилинка»); 

- вул. Монастирська, 80 (прилегла територія магазину «Стимул»); 

- вул. Київська,15 (прилегла територія будинку).  

5. Членам  організаційного  комітету з проведення передсвяткового 

новорічного та різдвяного ярмарку організацію  заходів  здійснювати  з  

урахуванням  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів України  від  09.12.2020 року 

№ 1236 «Про встановлення  карантину  та  запровадження   обмежувальних   

протиепідемічних   заходів з метою запобігання поширенню  на   території   

України гострої  респіраторної  хвороби  COVID-19, спричиненої   коронавірусом   

SARS-CoV-2» (зі змінами) та інших чинних на момент проведення 

передсвяткового новорічного та різдвяного ярмарку нормативно-правових актів 

щодо встановлення карантинних обмежень та здійснення протиепідемічних 

заходів. 

6. Учасникам передсвяткового новорічного та різдвяного ярмарку 

забезпечити дотримання встановлених карантинних обмежень та 

протиепідемічних заходів, визначених відповідними нормативно-правовими 

актами, чинними на момент проведення передсвяткового новорічного та 

різдвяного ярмарку. 

7. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Цох-Карунську О.Г. 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

Лубенського міського голови Соболєва О.А. 

 

 

Лубенський міський голова     Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 
до рішення  виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

24 листопада 2021 р. № 301 
                                     

Склад організаційного комітету  

з проведення передсвяткового новорічного та різдвяного ярмарку 

 

Соболєв О.А. - перший заступник Лубенського міського голови, 

голова організаційного комітету 

 

Члени організаційного комітету: 

Ананко Є.М.                  - директор  СТ «Лубенський ринок» (за згодою) 

Васільєв О.І. - тимчасово виконуючий обов’язки начальника   

Лубенського районного відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській 

області  (за  згодою) 

Князєв О.В. - начальник Управління житлово-комунального 

господарства  виконавчого комітету  Лубенської 

міської ради 

Мелешко Г.П.                - голова правління  ГФ «Муніципальна служба 

правопорядку  міста  Лубни» (за згодою)                                                                     

Остапко Т.Д.                  - заступник начальника відділу економічного   

розвитку і торгівлі виконавчого  комітету 

Лубенської міської ради 

Семенюта О.І.               - директор КП «Міський ринок» 

Шніт Ю.Г. - начальник Лубенського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Полтавській  

області  (за згодою) 

Шмонденко А.Г.          - начальник відділу містобудування та  

архітектури виконавчого комітету  Лубенської 

міської ради 

                                                

 
Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради      Юлія БІЛОКІНЬ 

 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2 
до рішення  виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

24 листопада 2021 р. № 301 
                                     

Розподіл обов’язків між членами організаційного комітету  

з проведення передсвяткового новорічного та різдвяного ярмарку 

 

Ананко Є.М.                  - проведення організаційної роботи із залучення 

суб’єктів господарювання до участі у 

передсвятковому ярмарку 

Васільєв О.І. - контроль за дотриманням громадського порядку 

у період проведення передсвяткового ярмарку, за 

дотриманням суб’єктами господарювання діючого 

законодавства щодо торгівлі піротехнічними 

засобами, недопущення стихійної торгівлі 

ялинковою продукцією у невстановлених місцях  

Князєв О.В. - забезпечення належного стану території для 

проведення передсвяткового ярмарку та після його 

закінчення 

Мелешко Г.П.                - контроль за дотриманням громадського порядку 

під час проведення передсвяткового  ярмарку, 

забезпечення контролю за торгівлею ялинками у 

визначених місцях  

Остапко Т.Д.                  - проведення організаційної роботи із залучення 

суб’єктів господарювання до участі у 

передсвятковому ярмарку 

Семенюта О.І.               - проведення організаційної роботи із залучення 

суб’єктів господарювання до участі у 

передсвятковому ярмарку, здійснення  розміщення 

учасників на торгових місцях на передсвятковому 

ярмарку, забезпечення контролю за торгівлею 

ялинками у визначених місцях  

Шніт Ю.Г. - забезпечення належного контролю за 

дотриманням санітарно-ветеринарних норм і 

правил продажу продуктів харчування, 

карантинних обмежень та протиепідемічних 

заходів 

Шмонденко А.Г.          - розроблення схеми розташування учасників 

передсвяткового ярмарку  

                                                

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради      Юлія БІЛОКІНЬ 


