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РозпоРяджш,ння

9уц1'в }Ф ./17

8|дпов|дно до статей 6' 20, з6' 39 3акону 9кра!ни ,,|{ро м|сцев| дер>кавн|
адм|н[срац|!'', з метото забезпечення стаб[льно| ц|ново{ сицац1! на
продовольчому ринку району та вжиття заход[в протид|! необщунтованому
п|двищенню ц|н на основн! споживч! товаРи. врахов}'1они р!шення колег!|

районно| державно] адм!н|страц1| в1д25 листопада 2014 року:
1. Рекомендувати кер1вникам п|дприсмств-товаровиробник|в:

[1 ,,Ё{овопокровський ([|{'' (9ковенко А.в.)' прАт ,,чуцтвський молочний
завод'' (\4аксток €.\4.) шолекално 1нформувати голову районно} державно|
адм|н!сщац|| нерез управл|ння економ!чного розвитку 1 торг!вл1 районнот
лержавно| адм!н;стац!| щодо оптово-в1дщскн их ш!н на пролукш|ю власного
виробництва.

/ - ,. .,/,/, - / ! -! : ,!.'4./41./- - --- ,/

|тац ц!ново! ситуац|! на
продовольчому ринку району
та темп!в росту обороту
роздр1бно! торг!вл!

2. Рекомендувати
,,{угу!вський ринок''
([оро:пко в.м.), Фо-п

кер1вникалл п[дприемств торг|вл1: 1Ф8,,1{омпан|я
(8елигора Ф.А.), м11п ,,81тал'' смт 1{очеток

смт Бсхар, ФФ-|] Рибалко 8.1Ф. смт йалин1вка щодекадно |нформувати голову
раионно1 державно1 адм1н1сщац11 через управл1нн,{ економ1чного розвитку 1

торг|вл1 районно! дерхсавно| адм|н[сщац1! щодо р!вня роздр1бних ц|н.
3. Рекомендувати кер!внику ринку з продажу

непродовольчих товар|в, смт Бохар (ФФ-|{ 11рнинов 1Ф.А.):
3.1. !згодити 1з с|льгоспвиробниками, як| зд|йснтоготь д1яльн|сть на

територ1! селищно! ради, умови, за якими вони мо)кщь зд|йснтовати
безперешткодну торг|влто о|льгосппродукш!сто на ринку, вир|шити питан}{'1 щодо
вид|пення !м торгових м|сць для продажу залитпк|в продукц||.

3.2. [{роводити разом 1з конщолто!очими органами заходи, що направлен|
на л|кв|дац1ю торг[вл| на ринку неяк!сними. фальсиф1кованими товарами та
товарами. шо заборонен| л,тя горг|вл| на ринках.

4. Рекомендувати нача.'1ьнику 9угу|вського м|>крайонного управ.'т|ння
[оловного управл!ння ,{ерхсанеп|дслух<би в {арк|воьк[й област;. головно-\{}

державноп{у сан!тарному л|карто 9уц!вського, |[ечен!зького та
|11евченк|вського район!в {арк|всько] област| 1(ульбап:н1й Ф.Ф., нана'тьниц'
управл1ння ветеринарно| медицини в 9уц!вському район| 1{ривоцзу \1.Ф.

Бурлуцька Ф.8. с. .]]еб'лке, ФФ-|[ 11рнинов }0.А.

продовольчих

забезпечити належний р|вень конрол}о за дотриманням суб'скта::х



2
гос11одартовання в торговельн!й мере)к| району сан|тарних 1 ветеринарних
вимог зг!дно з д1точим законодавством.

5.Ё{авальнику управл1ння агропромислового розвитк) районно|
дер)кавно1 адм;н!страц!т &ьоллин1й €.€. сприяти реап!зац|| продукш!!
с|льгоспвиробник1в району в мере>к! магазин|в та на ринках району ! област!.

6. Бапальнику управл1ння економ|чного розвитку 1 торг|вл! районно!
дер;кавно! адм[н1страц!? [оровенко \.{.8' :

6. 1. 3абезпечити {1одаль1]|е функц!онування системи комплекстто| оц1;;ки

ц|ново| ситуац|| на спохивчому ринку району, проведення пост1йного
мон|торинц ц1н, процес|в ц|ноутворення.

6.2. !нформувати голову районно! державно! адм1н!страп|| через сектоР
кон тол!о апара:1 районно| державнот адм!н!с':раш|| про с'1ан ш!ново! сипуаш!'[

на споживчому ринку району щокварталу до 05 нисла м1сяця, що настас за
зв|тним пер|олом.

7.Бизнати таким, що вратило чинн!сть розпорядження голови районтто|
державно| адм[н;срац|т в\д 25.04.2013 )х{о 137 "||ро стан ц!ново1 ситуаш|| на
продовольчом) ринк1 району".

8. 1{онтроль за виконанням розпорядження покласти на г1ер|:'1ого

заступника голови районно| дер>кавно1 алм!н!страц|т варжетнова к).к'

3асцгпник голови районно|
дерэкавно! адм|н!страц1!


