
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 15.05.03 № 113                                                                м.Ужгород

Про стан роботи КП “Ринок”

Розглянувши  інформацію  подану  управлінням  економіки,
управлінням  архітектури  і  містобудування,  ДПІ  в  м.Ужгороді,
Ужгородським  МВ  УМВС  України  в  Закарпатській  області,  1-ою
самостійною  державною  пожежною  частиною  м.Ужгорода,  міською
санітарно-епідеміологічною  службою,  та  зважаючи  на  неодноразові
скарги мешканців міста, виконком міської  ради встановив, що за період
з  01.01.2003р.  по  14.05.2003р.  -  адміністрацією  комунального
підприємства  “Ринок”(далі  КП  “Ринок”),  яке  здійснює  діяльність  щодо
експлуатації ринку по вул. Фединця в місті Ужгороді, було допущено ряд
грубих  порушень  трудової  дисципліни,  що  в  свою  чергу  призвело  до
порушень  вимог  законодавства,  які  регулюють  діяльність,  пов’язану  з
експлуатацією  ринків.  Допускаються  порушення  податкового
законодавства  (лист  ДПІ  у  м.Ужгороді  №323/26-0  від  03.03.2003р)
щодо  сплати  ринкового  збору.  Адміністрацією  КП  “Ринок”  не
вживаються  заходи  щодо  підтримання  території  ринку  у  належному
санітарному  стані  (акти  перевірок  дотримання  санітарного
законодавства  міської  санітарно-епідеміологічної  служби  від
25.02.2003р.  і  від  14.05.2003р.),  а  також  допускаються  порушення
Правил  торгівлі  на  ринках  (довідка  відділу  захисту  прав  споживачів).
Згідно  з  поданням  ДПІ  в  м.Ужгороді  від  12.05.2003р.,  яке  надійшло  на
адресу  виконавчого  комітету  Ужгородської  міської  ради,  КП  “Ринок”
має  податковий  борг  до  бюджету  та  державних  цільових  фондів  в
розмірі  77,7  тис.  грн..  В  поданні  ДПІ  в  м.  Ужгороді  ставиться  питання
про розірвання трудового договору з директором КП “Ринок” (п. Роберт
Орест  Орестович),  відповідно  до  п.  11.3  ст.  11  Закону  України  “Про
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та
державними  цільовими  фондами”.  Також  в  порядку  ст.  282  КпАП
України,  до  Ужгородського  міськвиконкому  надійшло  подання
Ужгородського  МВ  УМВС  України  в  Закарпатській  області  від
07.05.2003  за  №6629  про  усунення  причин  та  умов,  що  сприяли
допущенню  порушень  чинного  законодавства  дирекцією  КП  “Ринок”,  в
якому  зокрема,  вказуються  на  порушення  законодавства  з  боку
адміністрації  ринку  стосовно  механізму  сплати  ринкового  збору.  1-ою
самостійною  державною  пожежною  частиною  м.Ужгорода



встановлено, що територія та адмінбудівлі КП “Ринок”  експлуатуються з
грубими  порушеннями  вимог  пожежної  безпеки.  За  межами  ринку  по
вул. Фединця здійснюється несанкціонована торгівля  з  торгових  кіосків
та лотків, встановлення яких  не  передбачено  генпланом  ринку  (довідка
управління архітектури і містобудування від 13.05.2003р. №28). 

Вищенаведені  обставини  свідчать  про  неналежне  виконання
керівником  ринку  своїх  трудових  обов’язків,  затверджених  міським
головою 20.02.2003  року,  хоча директор в своїх  поясненнях заперечив
проти  вказаних  порушень.  До  директора  КП  “Ринок”  Роберта  Ореста
Орестовича  (працює  на  посаді  з  01.07.2002  р.  і  по  т.ч.)  раніше  вже
застосовувались  заходи  дисциплінарного  впливу  у  вигляді  оголошення
догани  (розпорядження  управління  майнової  політики  міста  від
13.03.2003 №31). 

Враховуючи  викладене,  керуючись  ст.ст.  17,  30  Закону  України
“Про місцеве самоврядування в Україні”,

виконком міської ради вирішив:

1. Визнати роботу комунального підприємства “Ринок” незадовільною.
2. Начальнику  управління  майнової  політики  міста  (п.Мартін  В.І.)

притягнути  до  дисциплінарної  відповідальності  директора  вказаного
підприємства,  застосувавши  захід  дисциплінарного  стягнення  у
вигляді звільнення з посади.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                 В.В.Погорєлов


