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11ро стан ц|ново! ситуац!1
на цродовольчому рццку
9уц!'вського району

8|дпов1дно до статей 6,20'з6' 39 3акону !кра|ни "|{ро м!сшев| державн!
адм|н[сщац|!'', з мето|о забезпечення стаб|льно! ц|ново! сицац|! на
продовольчоп{у ринку 9уц!вського рйону та вжиття заход1в щодо протид|1
необр1тттованоплу п1двищент:то ц|в на основн! спотсивч| товари, враховук)чи

р[птення колег|{ районно| дерхавно| адм!н|сщац1| в1д 27 хсовтня 2015 року:
1. Рекомендувати:
1.1. 1{ер!вникам п;дприемств-товаровиробник!в: .[{ "Ёовопокровський

|{1[{'' (9ковенко А.в.)' прАт "9уц1вський молочний завод'' (йаксток €.й')
щодекадно |нфорптувати голову районно| дер)кавно] адм|н|сщац|1 яерез в|дд!л
економ|чного розвитку ! торЁвл1 районно! дерхавнот адм1н|сщац1! щодо
оптово-в1дщгскних ц|н на продукц1:о власного виробництва.

1.2. 1(ер|вникам п]дприсмств торг!вл|: 108 "1{омпан|я "Ринок 9уц!в''
(Белигора Ф.А.' м. 9уц!в), й11|{ "8|тал'' ([оротпко Б.й., смт 1(онеток),
ФФ-|{ Б1рпушька Ф'8' (с. }|еб'ятсе), ФФ-|{ {апасва !.8. (смт \4алин1вка)

щодекадно 1нформувати голову районно| дерэкавно| адм1н|сщац|! нерез в|дд|л
економ|чного розвитку | торг1вл1 районно? дерясавно| адм1н1срац1| щодо р1вня
роздр1бних ц!н.

1.3. Ёсхар1вському селищному голов| зобов'язати ФФ-|1 1урнинов 10.А.
(смт Ёсхар) оформити нале)кним чином документт щодо зд!йснення
торговельно| д|яльност!'

!.4. !{каловському. йалин!вськогц селищним головам в>кити д!свшх
заход|в щодо оформлення н€шежним чином доцмент!в на торговельн!
мафатт.:ики, як| розта:пован! на територ|! в|дпов|дно! ради.

2. Рекомендувати с!льським, селищним голов!1м:
2.1.'! згодутти |з с|льгоспвиробниками, як! зд1йснло:оть дйльн!сть на

територ1! в|дпов!дно| Ради' умови' за якими вони можуть зд|йснтовати
безпереплкодну торг|влто с1льськогосподарськото продукц[сто, вир!тшити

питання щодо вид|лент:я 1й торгових м[сць дтя продажу залитшк|в продукц1|.
2.2-[|ровод+тти разом |з конщолто|очими орган!1ми заходи. що направлен[

на л|кв|дац1хо торг[вл1 неяк1сними, фальсиф|кованими товарами та товарами'
що заборонен| для торЁвл|.

2.3. |{роанал|зувати стан забезпечення метцканц1в щомади соц!альними
сортами хл|ба.
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2.4 ' 3о6оъ'язати ф|зинних ос1б-пиприемц;в, як| зареесщован1 на територ|{
в1дпов!дно{ ради, забезпечити пост!йщг наявн|сть соц1альнто< сорт|в хл[Ф на
пцприемствах торг1вл1.

3'Рекомендуъати нача]1ьниц {уц1вського м|ськм|:крайонного

управл!ння [одовного управл1ння ,{ер>ксанеп1дслу>кби у [арк1вськ!й област1,
гоповному дер)1(авному сан|тарнопгу л1карто 1{уц!вського, |{енен1зького та
11|евченк1вського раион1в 1{ульбатпн[й о.о., нач:}пьнич управл|ння
ветеринарно| медицини в 91ту!вському район| - головному дерхавному
|нопектору ветеринарно| медицини чуц!ъського району 1{ривоцзу й.Ф.
забезпечити належний р1вень конщол|о за дотриманням суб'сктами
господар|овання у торговельн|и мереж! раиону сан1тарних 1 ветеринарних
вимог зг!дно з д|лочим законодавством !ча!ни.

4.Ёанальнику управл|ння ащопромислового ро3витч районно|
державно| адм!н!страц1] Бел!менку €.€. сприяти реал1зац|| продукц||
о1льгоспвиробник1в району у мерехс1 магазин1в та на ринку району.

5. Ёаиа.гльнику в|дд|лу економ1чного розвитку ! торг|вл| районно!
дер:кавно! адм|н|сщаш!! Альогпин|й €.€.:

5.1. |11дготувати та над1слати листа до хл|бопекарських п[дприсмств
облаот| з прохан|'{м щодо постачан!'1 хл|ба соц|альних сорт1в на торговельн!
п1дприсмства району.

5.2. Разом з м!сцевими радами райо!у, суб'ектами п!дприсмницько|
д|яльност| пост1йно проводити роботу щодо зберокення стаб|льних ц!н на хл!б
масового в)китку на п1дприемствах торг1вп1 раиону.

5.3.1нформувати голову районно! леря<авно! адм!н1сщац|! про стан
ц|ново| ситуац1| на спо)|(ивчому ринку району через сектор контРо',]1о апарату

районно! дерхсавно{ адм|н1сщац1! щокварта.'1у до 05 числа м|сяця, що настае за
зв1тним пер1одом.

6. 1{онтроль за виконанн.'1м розпоряд)кення пок.'1асти на пер!пого
засцпника голови районно| дер>кавно! адм|н[сщац1! 8арже!нова 10.1{.

|олова районно1 дер:кавно!
адм!н!страц!1 €.о. коРол!ок


