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ч}туьськА РАйоннА двР)кАв[{А Адм!н!стРАщя
хАРк|всько| оБлАст!

Р о з по Р яд)к вння

9уц1ъ

райояно!

хр /}3

координац1йцо| радш |з забезпенення
стаб1льно| ц!ново! сптуац!1 па ринчг
продовольних товар|в

81дпов1дно до розпоРядхен1{,{ го;]ови {арк|всько! обласно] дерхавнот
адм|н!сщац|! ь|д 24.04-2014 3х[э 141 ,,|!ро утворен1{я обласно| коорАинат{|йно| рали
|з забезйечення стаб|льно] ц1ново| сицал|{ на ринку продовольчих товар1в'', з

метото забезпечення стаб|льно1 ц1ново! оицап|! на продовольчо}!у ринч району,
керу}очись статтями 6, 39 3акону }кра|ни ,,|{ро м!сцев| деря<авн| адм|н|сщап|?':

1. €творити районну координац!йну радг |з забезпечення стаб1льно| ц|ново!
ситуац|| на ринку продовольчих товар|в (дат! - районна координац1йна рада)'

2.3атверлгги персона_ттьний склад районно! коорАинац!йно| р^д1^^

(додаеться).
3. 3атверАити |!оложенття про районну коорАинаш1йну раду (додасгься).

4. 1нформувати голову районно! дер:кавно| адм|н|срац|| через сектор

конц)ол1о апарату районно! дерхавнот адм|н|отра:г1! про результати роботи

районно! коорлинаш|йно! ради щокварта.'у до 05 числа м|сяця, насцпного за

зв1тним пер|одом.
5. 1{онщоль за виконан!'ям розпорядження зали1па]о за собото.

|!ро утворепня

пер!ций заступник голови

районпо! Аерэкавно| адм!н1страш!!
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1!шРсонА.]1ьн!й склАд
райояно! коорАинац!йно! рад!| !з забезпечен|'я стаб!львот ц!ново! сптуац1| на

ринку продовольних товар|в

1. вАРжвнов
}0р|й 1(остянтиновин

2. гоРоввнко
\4арина 8олодимир1вна

3.гА.'ъчвнко
0лена Анатол|]вна

4. гоРо11]ко
8!тал|й йиколайович

5. гРв1ко
Андр1й ,|1еон!довин

6. гуБ1н
€ерйй йиколайовин

7.гулАй
Баоиль Флекс|йович

зАтввРд)!(вно

Розпоряд)кен|{я голови
айонно| державно| адм|н|сщац||

перший засцпник голови районно] державно1
адм[н!сщаш1|, голова районно| коорАинат]|йно|

р^ди

начальник управл|ння економ!чного розвитку 1

торг|вл| районно| державно! адм1н|сщац1|,
засц/пник голови районно| коорАина{|йно1

ради

спец!ал[ст 1 категор|{ в|дд|ту розвитку
споживчого ринч та п|лприсм ништва

управл!ння економ!чного розвитц | торг1вл!

районно| дер:кавно! адм1н1сщап||, секретар

рйонно| коорАинац|йно! ради

директор \4|{|| ,,8|тал" (за згодото)

власник торговепьного
(за згодото)

власник торговельного
(за згодото)

п1дприсмства

п1дприемства

начальник в!д1!лу вирооництва ! ринк|в
пролщш!! рослинництва. |нженерно-
техн|чного та !оридя.{ного забезпечення

управп1нн,{ ащопромислового
рйонно| дертсавно| адм!н!срац1!

розвитку



8. двм1!внко

2

засц/пник нача.'!ьника управ.]1|нн'1'
8олодимир Флекс!йовин нанальник в|ддйу розвитку спо)кивчого ринку

та п|дприсмништва управл!ння економ!.тного

розвитку | торг!вл1 районно| державнот
адм!н1ощац!]

9' мАксюк голова правл1нття |{рА1 ,,т{угу!вський
€ерйй йиколайовия молочний завод'' (за згодото)

10. мАР1шнко дирекгор 1Ф8 ,,€лоботсанський продкомб|нат''
81та:т1й йиколайович (за згодото)

12. 11АхомовА власник торговельного п1дприемства
}{ата.:гья Анатол1!вна (за згодото)

13. Рвзчвнко дирекгор 1Ф8 
',1ещо" 

(за згодото)
€вген1й 0лександровин

14. яковвнко генеральний директор .ф ,,Ёовопокровоький
Анлр|й8алер|йовии комб!натхл|бопродукт|в''(зазгодото)

11.пАнсждА
Фльга €ерг|?вна

3аступяик кер|вника а!|арату!
начальнпк орган|зац!йного
в!дд!лу апарату райопно|
дерлсавшо! адм!п!страц|!

демченко 2 27 50

нача]!ьник в1дд1щ' соц11}льно-економ1чного

розвитц ущавл1ння економ1чного розвитц |

торг1вл| районно| дер;кавно! адлл1н!сщац1!

н.п. !птРиФАновА



3АтввРджвно
РозпоряАження голови

поло)1шння
про районну координаш|йн} Рал} 1з забезпечецня стаб!льно! ц!цово! ситуац!!

на р!!нку продовольч[|х товар|в

1. Районна координац|йна рала [з забезпечентля отаб|льно! ц|ново! ситуац1! на

ринку продовольнйх товар1в (да''| - районна координац1йна рада) с

коноупьтативно-дорадчим органом' утвореним районно1о державно1о

адм|н|ощаш|ето дй забезпече*'ня вир1тшення комплексу- питань, пов'язаних 1з

'"д''уф,""' необщунтованого зростання ц|н та забезпеченням стаб|п|зац1!

ц1ново! ситуаш!! на основн[ продовольн| товари в район1'

2. Рйонна коорАинап1йна рада у свотй д1яльност| керу€ться 1(онстицц|е:о |

законами ){'кра!ни, ук:вами |[резидента укра!ъи та постановами 1{аб[нету

\4!н!сщ1в }кра'йи, 1нтшими законодавчими актами' розпорядженн'{ми гол1в

обласно!, районно| державних адм!н|сщац|й та цим ||опоженням'

Рйонна координац1йна рада д|с на принципах в|дкритост1 та щозорост|'

3. Фсновними завданнями рйоннот коорлина:{|йно! рали е: 
'

1) вив.тення проблемних питань дер>кавно| поп|тики фнощворент:я: 
[

2) розроблення пропозиц!й та рекомендац1й щодо: 
Ё

й'''",':я тплях1в, засоб|в та форм реал1зац!1 дер>казно[ пол1тики щодо !

формуванття ц|н на продукти харчування' що в б1льп!|й настин! споживатоться 
|

"'й|-"*' 
незахищеними верствами насепенн'{ (дал| - основн! продукти 

|харнування); !

зд1йснення правових, економ1пних, орган1зац|йних та_ соц]алъних заход1в' 
!

спрямованих "' ,'б"".."'"""' батгансу |нтерес|в влади' б|знесу 1 споживан|в' 
!

ц",|'|,'"'.', ринкових в|дносин шодо пр|оритету прав л1одини 
-на 

придбання 
|

основних профкт1в харчуванн-,1 за досцпними 1 економ1чно обгр1тттованими 
|

ш!нами; |

створен|б{ ц|нового кончрентного ринкового оередовища 1 в|дпрацюван|{я 
|

у'''д*"'"* пропозиц|й та рекомендац[й щодо вир|тпенття проблемник питань у 
!

сфер1 ц|ноутворення та фортшування закуп1вельних, оптово-в1дтцскних та 
|

роздр|бних ц!н на основн| проАукти харчування; ... !
п[двищення ефективност| д1яльност1 районно| дер)кавно! адм1н1страц1| та 

|

орган!в м|оцевого "й',р'ду,'""' у сфер| ц|ново! споживно| пол!тики; 
Ё

!

!

!

!

-. _.1

районно] дерт<авно| адм!н|страш:1
-/'/,.тэа2у2ц2ц]'[э 1 2



2

удоскон:1лення !нформац|йно! д!яльноот| у сфер1 ц1ново] спо>кивчо]
пол[тики;

3) проведення анап|зу ефекгивноот! виконанття районно!о дер)кавно|о
адм|н|сщац|сто та органами м[сцевого с:1мовря,щ/вання правових, економ!.лних,
орган[зац!йних р[тпень з питань реал|зац1! дерлсавно! ц|ново| пол1тики, п1дготовка
за його результатами в!дпов1дних висновк|в та пропозиц1й;

4) проведення анал|зу :{!ново! сицац|1 на щодовольчому ринч' у тому
тисл! на п1дприемствах торг1вл1, на продовольчих ринках та опри.тподнення його
результат1в;

5) п|дготовка пропозиц|й, висновк|в [ рекомендац1й до проект!в нормативно-
пр:1вовю( акт!в. дер':кавншх прощам ! нормативних ло:ср:ент|в. що стос),'}оться

ц!ново] пол!тики на продовольчо}{у ринч району;
6) уласть в:
орган1зац|! та проведенн| |нформац|йних заход|в, спрямованих на

забезпечення стаб|льно| ц!ново| сицац|! на ринку основних продовольних товар!в,
3окрема пш|яхом проведен|{'{ конференц1й, нарад' тубл1кац1й в м|оцевих засобах
масово! 1нформац1| та [н:т;их заход|в, спрямованих на висв1тпення ц|новот
пол1тики;

м|х<народн1й дйльност| та сприянн[ по|]]иренн|о кращого в1тчизняного та
м|хнародного досв1дг роботи у сфер1 ц!ново! пол|тики;

7) слрияння у:
взаемод!| м|>к районното державнок) адм1н|стац|то та орган::ми дер)к:1вного

контРо.]тк} у вир1:пенн| завдань щодо забезпечення стаб|льних ц!н на основн!
продукти харчування;

розробленн1 методичних та дов!дкових матер1ал[в, необх|дних для
забезпечення налехсно! якост| та безпеки продукт1в хартрання, а також права

щомадян на 1нформац1то;

продовольчих товар1в.

4. Районна координац!йна рала'
мае щ):]во:

одержувати' в установпеному
орган|в м!сцевого самоврядуван11я'

в1дпов1дно до пок.]!адених на не1 завдань'

пор,цц. в!л орган!в виконавчо| влади |

п!дприемств, установ та орган|зац|й

8) |нформування споживач!в про ц!нову ситуш{!то на ринку основних

|нформац1ло, необх1дщг для виконання пок.]!адених на не! завдань;
засл}ховувати на сво!х зао1даннях о1льських, селищних гол1в, кер[вник!в

с!льгосподарських п1дприемств, п|дприемств, що виробщтоть основн1 продукти
харчуван1т1' п1дприемотв оптово! та роздр!бно| торг[вл1 продовольного проф|:по,
продовольчих ринйв з питань форьтуванття ц|н на основн! прод:кги харчування;
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вносити, в уст{1новленому порядку' голов| районнот дерх<авнот адм|н|отрац;1,
органа}{ м1сцевого самоврядРан1{я пропозиц!]' розроблен| за результатами 1]

роботи;
орган|зов}ъати проведенн-'1 конференц|й, нарад та !нтпих заход!в з питань

ц|ново! сицац[| на продовольчому ринку району'

5. Районна коорлина:{!йна рала п!д час виконання пок-,1адених на не] завдань
взасмод1е з органами дерхсавно! влади' органами м1оцевого самоврядРання,
п|дприемствами, установами та орган1зацйми вс|х форм власност!, а також

щомадськими орган[зацйми, окремими щомадянами.

6. Районну коорлинаш1йну раду очо.,||ос голова районно! коорлинаш|йно!

ради, а у раз| його в|дсутттост1 - засцпник голови ради.

7. Фрган|зац|йне забезпечення д[яльност| районнот коорАинат]|йно| рали
зд|йснтое секретар районно{ координац[йно| ради.

8. Формо}о роботи районно! коорАина:]1йно! ради € засиання, як|
проводяться не р1длше н|ж один раз у кварта'п або при нео6х|дност| за р!тленттям 1!

гопови.

9. Р|лшення районно! коорАинат{йно! ради вважаетьоя щ:ийнятим, якщо за
нього проголосувато б|льп.те половини присщн|х на 11 засианн| член.в.

Р1тпення районно| координац|йно! рали оформлтосться щэотоколом, який
п1дписуеться голову|очим та секретарем.

Р1плення районно| коорАинаш!йно| ради мак)ть рекомендац1йний характер.

1 0. Фрган|зац[йно-техн1чне забезпечення д1яльност1 районнот
коорлинаш!йно| ради зд!йсн}ое управл|ння економ!чного розвитку [ торлв]1!

раионно1 дер]кавно1 адм1н1отрац11.

3аступпшк кер!вника апарац'
начальник орган1зац!йного
вцд|лу а[арату райоппо1
дерлсавшо! адм!н!страц!1

демченко 2 27 50

',,и-.
' / / н.п. [штРиФАновА


