
 

Порядок проведення загальноміських ярмарок та виставок 

 

8.16. Проведення загальноміських ярмарок та виставок (далі – масові 

заходи) проводиться у відповідності до Концепції розвитку ярмарково-

виставкової діяльності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

22 серпня 2007 року № 1065 «Про вдосконалення виставково-ярмаркової 

діяльності в Україні», Рекомендацій з питань проведення виставок і ярмарків в 

Україні та організації національних експозицій України на міжнародних 

виставках і ярмарках за кордоном з частковим фінансуванням витрат за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на виставково-

ярмаркову діяльність, затверджених наказом Міністерства економіки України від 

4 червня 2009 року № 546, відповідно до наказу Міністерства зовнішніх 

економічних зв’язків і торгівлі України від 8 липня 1996 року № 369 «Про 

затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі». 

8.17. Склад організаційного комітету з підготовки масових заходів  

затверджується рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

Координує роботу організаційного комітету з підготовки масових заходів відділ 

освіти, науки, молоді та спорту Корюківської міської ради, у разі потреби – 

спільно з іншими структурними підрозділами та комунальними підприємствами 

Корюківської міської ради. 

8.18. Дата, місце, відповідальний організатор з підготовки масових заходів, 

години роботи, відповідний оргкомітет та програма проведення визначається 

рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради до кожного окремого 

масового заходу. 

8.19. Виставки і ярмарки проводяться на визначених місцях або у 

спеціалізованих виставкових приміщеннях, в яких учасникам виставок і ярмарків 

надається в оренду сучасне виставкове обладнання, устаткування та меблі. 

8.20. Відповідний оргкомітет з підготовки масового заходу через засоби 

масової інформації, у тому числі через офіційний вебсайт Корюківської міської 

ради, соціальні мережі Інтернет, доводить інформацію про масовий захід та 

формує перелік суб’єктів господарювання, які здійснюватимуть торговельне 

обслуговування та надання послуг у сфері розваг та відпочинку. 

8.21. Розміщення об’єктів торгівлі та надання послуг у сфері розваг та 

відпочинку на території громади здійснюється згідно із експлікацією, що 

готується виконавчим апаратом та/або виконавчими органами Корюківської 

міської ради до кожного окремого масового заходу. Копія експлікації доводиться 

до кожного суб’єкта господарювання, які будуть брати участь у здійсненні 

торговельного обслуговування та наданні послуг у сфері розваг та відпочинку під 

час проведення масових заходів. 

8.22. До проведення масового заходу організатори – суб’єкти 

господарювання зобов’язані укласти угоди щодо забезпечення нормативного 



прибирання місця його проведення та вивозу сміття із спеціалізованим 

підприємством. Проведення заходів без укладення вказаного договору 

(договорів) не допускається. Кількість встановлених урн та біотуалетів 

визначається згідно із санітарними нормами та правилами. 

8.23. Якщо організатором або замовником проведення масових заходів 

виступає Корюківська міська рада або її структурні підрозділи (виконавчі 

органи), то рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради 

призначаються відповідальні особи за розміщення об’єктів торгівлі, надання 

послуг у сфері розваг та відпочинку, забезпечення додержання чистоти та 

порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення 

заходів без визначення вказаної особи (осіб) не допускається.  

8.24. Організатори масових заходів відповідають за дотримання їх 

учасниками цих Правил благоустрою громади, збереження зелених насаджень, 

приміщень, споруд, будівель, устаткування, меблів, інвентарю та іншого майна в 

місці проведення такого заходу, своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття 

з відповідної території. 

8.25. Організація масових заходів має відповідати санітарним, 

протипожежним нормам і правилам.  

8.26. На період підготовки і проведення масових заходів на міських 

вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїжджою частиною засоби 

святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог чинного 

законодавства України і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, 

перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки громадського транспорту. 

8.27. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів 

торговельної діяльності та послуг у сфері розваг та відпочинку територіях, 

проїжджій частині доріг, тротуарах, зелених зонах, інших територіях загального 

користування.  

8.28. Суб’єктам господарювання, що мають намір надавати послуги у сфері 

розваг та відпочинку, проводити торговельну діяльність з лотків, автомобілів, 

причепів, столиків, візків (іншого торговельного обладнання) звертаються до 

виконавчого комітету Корюківської міської ради за отриманням відповідного 

дозволу. 

8.28.1. Для отримання дозволу суб’єкт подає: 

-заяву довільної форми що до наміру надання послуги у сфері розваг та 

відпочинку, проводити торговельну діяльність з лотків, автомобілів, причепів, 

столиків, візків (іншого торговельного обладнання); 

- документи, що підтверджують особу заявника або його представника; 

- установчі документи суб’єкта господарювання, що підтверджують 

відповідний вид діяльності; 

- документ, що підтверджує безпечність обладнання, що планується 

використовуватися суб’єктом господарювання; 



- документ, що підтверджує відповідність матеріально-технічної  бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці (справний стан та безпечну 

експлуатацію розважальних об’єктів). 

8.28.2. дозвіл надається на підставі рішення виконавчого комітету 

Корюківської міської ради і доводиться до відома відповідальної особи 

визначеної відповідно до пункту 8.23. Правил та суб’єкта господарювання. 

8.28.3. У разі надходження двох та більше звернень суб’єктів 

господарювання, що мають намір надавати послуги у сфері розваг та відпочинку, 

проводити торговельну діяльність з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків 

(іншого торговельного обладнання) та відповідність їхніх документів пункту 

8.28.1. Порядку, може бути надано декілька дозволів з урахуванням просторової 

можливості розміщення таких об’єктів в місці, що передбачено експлікацією. 

8.28.4. Забороняється самовільно надавати послуги у сфері розваг та 

відпочинку, проводити торговельну діяльність з лотків, автомобілів, причепів, 

столиків, візків (іншого торговельного обладнання) без відповідного дозволу та 

у місцях, не передбачених експлікацією.  

8.29. Суб’єкти господарювання при організації роботи дрібнороздрібної 

торговельної мережі та послуг у сфері розваг та відпочинку мають забезпечити 

роботу об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до наказу 

Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 8 липня 1996 

року № 369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної 

мережі» та не звільняються від необхідності надання інших дозвільних 

документів, передбачених чинним законодавством України. 
 


