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Про заборону стихійної
торгівлі на території
Помічнянської міської ТГ

Відповідно до законів України «Про молоко та молочну продукцію»,
«Про м’ясо та м’ясні продукти», «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», «Про якість та безпеку харчових
продуктів та продовольчої сировини», «Про захист прав споживачів», Кодексу
України про адміністративні правопорушення, вимог «Ветеринарно-санітарних
правил для ринків», з метою ліквідації наслідків осередків несанкціонованої
(стихійної) торгівлі на території міста у невстановлених для цього місцях,
якісного покращення благоустрою, недопущення інфекційних захворювань і
продовольчої небезпеки споживчого ринку, враховуючи численні нарікання
мешканців міста та суб’єктів господарювання та незручності, які створює
несанкціонована торгівля, керуючись статтею 26, 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Заборонити стихійну торгівлю з рук на вулицях, зупинках, пішохідних
доріжках, тротуарах, газонах, перехрестях, прилеглих ділянках до житлових
будинків, з машин та інших невстановлених та спеціально необладнаних для
цього місцях на території Помічнянської міської територіальної громади.

2. Суб’єктам господарювання, що забезпечують функціонування міських
ринків, інших об’єктів торгівлі, постійно вживати дієвих заходів щодо протидії
та ліквідації несанкціонованої (стихійної) торгівлі на прилеглих територіях до
ринків та інших об’єктах торгівлі.

3. Комісії з питань охорони природи і навколишнього середовища,
санітарного стану і благоустрою при виконкомі організувати рейди до місць
стихійної торгівлі з фото фіксацією порушників громадського порядку і
розміщенням фотоматеріалів в Інтернет-мережі.

4. Рекомендувати відділенню поліції № 2 смт. Добровеличківка
Новоукраїнського РВП ГУНП України в Кіровоградській області:

- посилити роботу щодо впливу на порушників, які здійснюють торгівлю у
невстановлених місцях, а саме складання протоколів про конфіскацію товару;



- інформацію щодо роботи, проведеної з метою ліквідації місць стихійної
торгівлі, надавати міському голові щокварталу до 5 числа місяця наступного за
звітним періодом.

5. Загальному відділу розмістити на офіційному вебсайті Помічнянської
міської ради інформацію щодо небезпеки вживання продуктів, які
реалізуються на стихійних ринках.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчих органів Хрущ І.В.
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