
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 25.09.02 № 320                                                        м.Ужгород

Про стан та заходи по покращенню
торгівлі на ринках

Заслухавши  інформацію  завідуючого  відділом  з  питань  торгівлі  та
побутового  обслуговування  /Сухолов  А.Р./,  в.о.  головного  державного
санітарного  лікаря  міста  /Петричко  В.І./,  начальника  ДПІ  у   м.Ужгороді
/Ліуш Б.М./,  головного  державного  інспектора  ветеринарної  медицини  
/Сенинець  Ю.М./  та  розглянувши  подані  матеріали,  виконком  міської
ради  відмічає,  що  у  місті  Ужгороді  станом  на  01.09.2002  року
функціонує  17  ринків.  Загальна  кількість  торгових  місць  на  ринках
складає 3734 місць.  Проведеним  порівняльним  аналізом  надходження
ринкового  збору  за  8  місяців  поточного  року  до  відповідного  періоду
минулого  року  встановлено  в  цілому  ріст  надходження  ринкового
збору. При надходженні 670014 грн. ринкового збору за 8 місяців 2001
року,  за  відповідний  період  поточного  року  одержано  731105  грн.,  що
на  61091  грн.  більше  або  109,12  відсотки  до  відповідного  періоду
минулого  року.  Разом  з  тим  ринки  ДКП"Ринок",  ТОВ"Новий  ринок",  п/п
Даніш  Ю.В.,  ДКП"Ринок-1",  п/п  Гаврилів  С.П.,  ТОВ"Авадо"  допустили
спад  надходжень  ринкового  збору.  Перевірками  виявлені  непоодинокі
факти порушень правил торгівлі на ринках.

В  результаті  проведених  перевірок  роботи  ринків,  працівниками
міської санепідемстанції та ветеринарної медицини на керівників ринків
складено 21 постанову та накладено адміністративних стягнень на суму
1818  грн.,  за  порушення  правил  торгівлі  217  суб"єктів  підприємницької
діяльності  притягнуто  до  відповідальності  та  оштрафовано  на  суму
3275 грн. 

З  метою  покращення  організації  торгівлі  на  ринках,  приведення  в
належний  стан  ринків  а  також  з  метою  виконання  "Правил  торгівлі  на
ринках",  затверджених  спільним  наказом  Міністерства  економіки,
Міністерства внутрішніх  справ  України,  Головою  Державної  податкової
адміністрації України, Головою 

Державного  комітету  стандартизації,  метрології  та  сертифікації
України, виконком міської ради ВИРІШИВ:

1.  Управлінню  економіки  та  розвитку  підприємництва  /Лизак  К.К./  в
строк  до  01.11.2002р.  підготувати  та  подати  на  сесію  міської  ради
програму вдосконалення функціонування ринків м.Ужгорода.



2. Керівникам ринків в місячний термін :
-  привести  території  ринків  у  відповідність  до  затвердженої

план-схеми управління архітектури та містобудування;
-  забезпечити  організацію  торгівлі  на  ринках  відповідно   до

затверджених "Правил торгівлі на ринках";
- ліквідувати самовільно встановлені торгові  точки,  які  знаходяться

на підпорядкованих їм територіях. 
3.  Головному  державному  санітарному  лікарю  у  міста  /Ващенко

М.І./,  головному  державному  інспектору  ветеринарної  медицини
/Сенинець  Ю.М./,  начальнику  ДПІ  у  м.Ужгороді  /Ліуш Б.М./,  начальнику
Ужгородського  МВ  УМВС  України  в  Закарпатській  області  /Буковчаник
В.М./  забезпечити  контроль  за  дотриманням  правил  торгівлі  на  ринках
та надати керівникам ринків практичну допомогу в організації  роботи по
усуненню недоліків.

4.  Міському  фінансовому  управлінню  /Біган  М.І./  в  строк  до
01.11.2002р.  з  метою  поповнення  надходжень  до  міського  бюджету,
проаналізувати діючі ставки ринкового збору та подати на розгляд сесії
міської  ради  проект  рішення  "Про  ставки  ринкового  збору"  відповідно
до затверджених "Правил торгівлі на ринках".

5. Управлінню архітектури та містобудування /Шеба О.В./ в строк до
01.01.2003р.:

-  розробити  та  подати  на  розгляд  сесії  міської  ради  проект
розвитку ринків, з врахуванням всіх норм і правил торгівлі,  покращенням
їх естетичного вигляду.

6.  Інформацію  про  хід  виконання  цього  рішення  заслухати  на
засіданні виконкому у грудні 2002р.

7.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Міський голова                                                                 В.В.Погорєлов


