УКРАЇНА
ПРИМОРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
29.03.2019

№ 146

Про вжиття заходів щодо
ліквідації незаконної торгівлі
у Приморському районі
Керуючись статтями 6, 16, 20 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,
постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про
затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правила
торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» (зі змінами), на
виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
25.03.2019 № 145 «Про вжиття заходів щодо ліквідації незаконної торгівлі у
Запорізькій області», з метою ліквідації осередків незаконної торгівлі у
Приморському районі,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Створити районну робочу групу з ліквідації незаконної торгівлі на
території Приморського району (далі – робоча група) та затвердити її склад
(додається).
2. Робочій групі здійснювати щоквартальні рейди на території району.
3. Рекомендувати на постійній основі виконкомам Приморської міської
та сільських рад району:
3.1 створювати сприятливі умови для можливості реалізації
плодоовочевої продукції товаровиробниками та населенням на ринках району;
3.2 виділяти місця для розміщення додаткових майданчиків з реалізації
продовольчої продукції товаровиробниками та населенням.
4. Відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації:
4.1 організовувати щотижневі ярмарки
товаровиробників продовольчих товарів;
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4.2 проводити інформаційно- роз’яснювальну
роботу
відносно
можливості реалізації продукції на агропродовольчих ринках та ярмарках;
4.3 подавати до відділу з питань економічного розвитку
райдержадміністрації інформацію про результати проведеної роботи
щопівроку до 05 січня та 05 липня.
5. Відділу з питань економічного розвитку райдержадміністрації
забезпечити:
5.1 функціонування «гарячих ліній» з питань ліквідації незаконної
торгівлі;
5.2 оприлюднювати на офіційному сайті райдержадміністрації або у ЗМІ
інформацію про факти правопорушень, виявлених під час проведених рейдів,
ризики придбання продукції на незаконних ринках, а також про недопущення
порушень чинного законодавства у сфері торгівлі та ступінь відповідальності за
правопорушення;
5.3 ініціювання та проведення спільних нарад за участю представників
правоохоронних органів та органів державного нагляду (контролю) з метою
налагодження співпраці у сфері профілактики, протидії та запобіганню
правопорушенням, пов’язаним із незаконною торгівлею;
5.4 забезпечити підготовку узагальненої інформації про хід виконання
цього розпорядження голові районної державної адміністрації щопівроку
до 25 січня та 25 липня.
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 25.07.2017 № 570 «Про вжиття заходів щодо
ліквідації незаконної торгівлі у Приморському районі» (зі змінами).
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова

С. БЄЛІЧЕВ

