
                                                                      

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  Р І Ш Е Н Н Я 

  

 

26  серпня   2021 року   №  203 

 

Про проведення святкового 

ярмарку та виставки-продажу 

товарів місцевих виробників 
 

 

У зв’язку  з  відзначенням 1033-ї річниці від заснування міста Лубни і 

78-ї річниці визволення його від  фашистських загарбників у Другій світовій 

війні,   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 19 вересня 2021 року з 7.00 години ранку по проспекту 

Володимирському (від площі Ярмаркової до Володимирського майдану) 

святковий ярмарок та виставку-продаж товарів місцевих виробників. 

2. Затвердити склад організаційного комітету з проведення 

святкового ярмарку та виставки-продажу товарів місцевих виробників 

(додаток № 1) та розподіл обов’язків між членами організаційного комітету з 

проведення святкового ярмарку та виставки-продажу товарів місцевих 

виробників (додаток № 2). 

3. Дозволити одноразову виїзну (лоточну) торгівлю 

сільськогосподарським та переробним підприємствам, торгівельним 

організаціям, промисловим підприємствам, фізичним особам - підприємцям, 

торгівельна діяльність яких передбачена установчими документами, та які 

пройшли реєстрацію в установленому порядку.  

4. Членам  організаційного  комітету  з проведення  святкового 

ярмарку  та  виставки-продажу  товарів  місцевих  виробників  організацію  

заходів  здійснювати  з  урахуванням  вимог  постанови  Кабінету  Міністрів 

України  від  09.12.2020  № 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 святкового ярмарку та виставки-



продажу товарів місцевих виробників нормативно-правових актів щодо 

встановлення карантинних обмежень та здійснення протиепідемічних заходів. 

5. Учасникам святкового ярмарку та виставки-продажу товарів 

місцевих виробників забезпечити дотримання встановлених карантинних 

обмежень та протиепідемічних заходів, визначених відповідними нормативно-

правовими актами, чинними на момент проведення святкового ярмарку та 

виставки-продажу товарів місцевих виробників. 

6. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лубенської міської 

ради Цох-Карунську О.Г. 

7. 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 

       26 серпня 2021 р. № 203 

 

 

С К Л А Д 

організаційного комітету з проведення святкового 

ярмарку та виставки-продажу товарів місцевих виробників 

 

Грицаєнко  

Олександр Петрович                

-  Лубенський міський  голова,  голова  

організаційного комітету 

Соболєв  

Олег Анатолійович 

- перший заступник Лубенського міського 

голови, заступник голови організаційного 

комітету 
                             

Члени організаційного комітету: 
 

Ананко  

Євген Миколайович 

- директор  СТ «Лубенський ринок» (за згодою) 

Зеленська 

Юліана Олегівна 

- начальник відділу з питань представництва 

інтересів жителів сільських територій 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Князєв Олександр 

Володимирович         

- начальник Управління житлово-комунального 

господарства  виконавчого комітету  Лубенської 

міської ради 

Коломієць Олександр 

Володимирович     

- начальник  Лубенської ДПІ Головного 

управління ДПС у Полтавській області (за 

згодою) 

Литовченко  

Юрій Миколайович 

- начальник Управління культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Майборода  

Дмитро Олексійович 

- начальник   Лубенського районного відділу 

поліції Головного управління Національної                 

поліції в Полтавській області  (за  згодою) 

Мелешко  

Григорій Павлович                   

- голова правління  ГФ «Муніципальна служба 

правопорядку  міста  Лубни» (за згодою)                                                                     

Остапко  

Тетяна Дмитрівна 

- заступник начальника відділу економічного   

розвитку і торгівлі виконавчого  комітету 

Лубенської міської ради 

Семенюта  

Олександр Іванович                                        

- директор КП «Міський ринок» 

Шніт  

Юрій Георгійович 

- начальник Лубенського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській  області  (за згодою) 

Цох-Карунська  

Олена Григорівна                      

- начальник відділу економічного розвитку і    

торгівлі виконавчого комітету Лубенської 

міської  ради 



Шмонденко  

Андрій Григорович 

- 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 

                26 серпня 2021 р. №  203 

 

 

Р О З П О Д І Л 

обов’язків між членами організаційного комітету з проведення    

святкового ярмарку та виставки-продажу товарів місцевих виробників 

 

 

Ананко Є.М.                  - проведення організаційної роботи із залучення 

сільськогосподарських підприємств та 

фізичних осіб - підприємців до участі у 

святковому ярмарку 

Зеленська Ю.О. - проведення організаційної роботи із залучення 

сільськогосподарських підприємств та 

фізичних осіб - підприємців до участі у 

святковому ярмарку 

Князєв О.В. - забезпечення належного стану території для 

проведення святкового ярмарку та після його 

закінчення 

Коломієць О.В.              - забезпечення належного контролю за 

дотриманням чинного законодавства 

суб’єктами підприємницької діяльності 

Литовченко Ю.М. - забезпечення озвучення ярмарку та виставки-

продажу товарів місцевих виробників з 7 

години 30 хвилин 

Майборода Д.О. -  забезпечення  перекриття дорожнього руху з 

6-00 години по проспекту Володимирському 

(від площі  Ярмаркової до  Володимирського 

майдану) 

Мелешко Г.П.                - забезпечення належного громадського 

порядку під час проведення святкового  ярмарку 

та виставки-продажу товарів місцевих 

виробників 

Остапко Т.Д.                  - проведення організаційної роботи із залучення 

переробних підприємств, підприємств торгівлі 

та громадського харчування, фізичних осіб - 

підприємців до участі у святковому ярмарку 

Семенюта О.І.               - проведення організаційної роботи із залучення 

сільськогосподарських підприємств та 

фізичних осіб - підприємців до участі у 

святковому ярмарку та здійснення  розміщення 

учасників на торгових місцях на святковому 

ярмарку 



Шніт Ю.Г. - забезпечення належного контролю за 

дотриманням санітарно-ветеринарних норм і 

правил продажу продуктів харчування, 

карантинних обмежень та протиепідемічних 

заходів 

Цох-Карунська О.Г. - проведення організаційної роботи із залучення 

промислових підприємств та фізичних осіб- 

підприємців до участі у виставці-продажу 

товарів місцевих виробників 

Шмонденко А.Г.          - розроблення схеми розташування учасників 

святкового ярмарку і виставки-продажу товарів 

місцевих виробників  

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Лубенської міської ради      Юлія БІЛОКІНЬ                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              


