УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від 16 лютого 2012 р. № 41
м. Нововолинськ
Про роботу Нововолинського
госпрозрахункового ринку
Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу Нововолинського
госпрозрахункового ринку та його структурних підрозділів, на підставі пп.2
п.“б” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Інформацію директора госпрозрахункового ринку Приступи П.І.,
інспектора Нововолинського сектору Держтехногенбезпеки у Волинській
області Саюка І.Л., начальника відділу торгівлі, побуту та захисту прав
споживачів Гнатини Є.А., про роботу госпрозрахункового ринку та його
структурних підрозділів взяти до відома.
2. Визнати роботу адміністрації Нововолинського госпрозрахункового
ринку щодо дотримання вимог “Правил торгівлі на ринках”, Ветеринарносанітарних правил для ринків та “Правил продажу продовольчих товарів”
недостатньою.
3.Директору
Нововолинського
госпрозрахункового
ринку
Приступі П.І. вжити заходів щодо неухильного виконання “Правил торгівлі
на ринках”, Ветеринарно-санітарних правил для ринків та “Правил продажу
продовольчих товарів”, а саме:
3.1.Закінчити реконструкцію торгового ряду для продажу
сільськогосподарської продукції на центральному ринку – до листопада
2013р.
3.2.Створити спеціалізовані зони на території центрального
госпрозрахункового ринку та дотримуватись товарного сусідства харчової
продукції за профілями торгівлі (п.15 “Правил торгівлі на ринках” та п.9.2
Ветеринарно-санітарних правил для ринків).
3.3.Здійснювати продаж швидкопсуючих продовольчих товарів тільки
за умови облаштування торгового місця холодильними вітринами та
холодильними камерами (п.7 “Правил продажу продовольчих товарів”).
3.4.Забезпечити щоденне прибирання території центрального ринку та
його підрозділів після закінчення торгівлі з обов’язковим в теплу пору року
поливанням (миттям) всієї території, та очищення від снігу, льоду в зимову
пору (п.31 “Правил торгівлі на ринках”).

3.5. Заборонити торгівлю поза межами встановлених торговельних
місць(у проходах та на шляхах евакуації).
3.6.Продовжити роботи по встановленню рулетів на контейнерах по
продажу промислових товарів.
3.7. Розпочати роботи по розробці проекту реконструкції центрального
ринку.
4. Управлінню ветеринарної медицини (Лешко Я.Ю.) вжити заходів
щодо неухильного додержанням Ветеринарно-санітарних правил для ринків
та посилити контроль за документальним підтвердженням якості харчових
продуктів, які реалізуються на госпрозрахунковому ринку міста та його
підрозділах.
5. Міській санепідстанції (Мельник В.О.) посилити контроль за
дотриманням санітарного законодавства на госпрозрахунковому ринку та
його структурних підрозділів та сумісно з управлінням ветеринарної
медицини (Лешко Я.Ю.) вжити заходів щодо усунення виявлених порушень
на міському госпрозрахунковому ринку та його структурних підрозділах,
включно до призупинення діяльності окремих торговельних місць до повного
усунення порушень.
6. Визнати роботу начальника сектору дільничних інспекторів
Нововолинського міського відділу УМВС України у Волинській області,
щодо недопущення торгівлі у невстановлених місцях біля центрального
ринку та торгових рядів стадіону „Шахтар”, незадовільною.
7. Міському відділу УМВС України у Волинській області
(Алєксєєнко П.А.) та відділу муніципальної поліції Нововолинської міської
ради (Орєхов І.В.) вжити невідкладних заходів по ліквідації торгівлі у
невстановлених місцях та стихійних ринків.
8. Відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів (Гнатина Є.А.)
забезпечити контроль за дотриманням суб’єктами підприємницької
діяльності Правил торгівлі на ринках, Законів України „Про захист прав
споживачів” та Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари
народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського
харчування, а саме:
- наявність документів, які підтверджують якість товару, наявність та
видачу товарних чеків на вимогу споживача;
- наявність цінників та первинних документів, що підтверджують ціну
товару.
9. Інформацію про хід виконання рішення заслухати на засіданні
виконкому у липні 2012 року.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови Сторонського А.М.
1.

Міський голова
Гнатина 33005

В.Б.Сапожніков

