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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
м. Суми

від  25.01.2022  № 17-Р  

Про створення тимчасової комісії з питання недопущення стихійної торгівлі у невстановлених місцях на території Сумської міської територіальної громади 


	На виконання рішення Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року                   № 2557-МР «Про депутатський запит депутата Сумської міської ради                       Губської І.О. щодо стихійної торгівлі на вулиці Шевченка у місті Суми», недопущення стихійної торгівлі у невстановлених місцях, сприяння забезпеченню громадського порядку біля закладів освіти, розташованих по       вул. Шевченка, вул. Засумській, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити тимчасову комісію з питання недопущення стихійної торгівлі у невстановлених місцях на території Сумської міської територіальної громади,  а саме: біля закладів освіти, розташованих по вул. Шевченка,                           вул. Засумській (далі – Тимчасова комісія), у складі, згідно з додатком, з терміном роботи: з дня підписання розпорядження до 01.03.2022. 

2.	Тимчасовій комісії:
2.1. Проводити рейди щодо виявлення стихійної торгівлі за вищевказаною адресою, відповідно до графіків.
2.2. Застосовувати регламентовані чинними нормативними документами заходи щодо впровадження превентивних заходів, спрямованих на недопущення торгівлі з рук у невстановлених місцях та запобігання реалізації небезпечних товарів.
2.3. Проводити інформаційну, консультативну роботу серед населення та суб’єктів господарювання в частині роз’яснення вимог нормативно-правових актів України щодо заборони торгівлі з рук у невстановлених місцях та дотримання встановлених нормативних вимог реалізації продукції на території міста.
2.4. За результатами проведеної роботи направляти листи до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання тощо, готувати пропозиції та рекомендації щодо вжиття невідкладних заходів по усуненню виявлених порушень.

3. Рекомендувати директору ТОВ «Центральний ринок м. Суми»       Галаєву Р.М.:
2.1. Опрацювати питання створення достатньої кількості торговельних місць на території ринку для продажу  сільгосппродукції.
	Сприяти роботі Тимчасової комісії, забезпечити участь у її роботі двох працівників ринку.
	Опрацювати питання виділення приміщення для зберігання конфіскованої продукції, вилученої при здійсненні торгівлі по вул. Шевченка, вул. Засумській до винесення рішення судом.


Управлінню «Інспекція з благоустрою міста Суми» Сумської міської ради (Голопьоров Р.В.) здійснювати координацію роботи Тимчасової комісії та готувати графіки її роботи. 

Відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради (Кононенко С.В.) забезпечити взаємодію з правоохоронними органами з питання організації роботи Тимчасової комісії. 

Департаменту комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради (Кохан А.І.) розмістити на офіційному веб-сайті Сумської міської ради інформацію щодо заборони торгівлі на території Сумської міської територіальної громади у невстановлених місцях та потенційну небезпеку продукції, придбаної в місцях стихійної торгівлі.

7. Інформацію про результати роботи Тимчасової комісії надати Сумському міському голові в термін до 03.03.2022.

8. Координацію та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іщенко Т.Д.




Міський голова						         Олександр ЛИСЕНКО	


Дубицький  700-656 Голопьоров 700-608
Розіслати: згідно зі списком                                              
      Додаток 
                                                                             до розпорядження міського голови 
                                                                             від      25.01.2022 № 17-Р     
 Склад тимчасової комісії  
з питання недопущення стихійної торгівлі у невстановлених місцях на території Сумської міської територіальної громади

Іщенко
Тамара Дмитрівна
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова тимчасової комісії;
Яковенко 
Микола Іванович
- заступник начальника управління «Інспекція з благоустрою міста  Суми» Сумської міської ради, заступник голови тимчасової комісії;
Мареха
Людмила Данилівна


- головний спеціаліст відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради, секретар тимчасової комісії.

Члени тимчасової комісії:

Дубицький
Олег Юрійович

Голопьоров 
Руслан Володимирович



- начальник відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради;

- начальник управління «Інспекція з благоустрою міста  Суми» Сумської міської ради
Дмитренко 
Андрій Борисович


Кононенко
Станіслав Володимирович
- заступник начальника сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області (за згодою)

- начальник відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської міської ради

Примітка: встановити, що у разі персональних змін у складі тимчасової комісії або відсутності осіб, які входять до складу тимчасової комісії, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин, особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу тимчасової комісії за посадами.
   
  
Начальник відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів                                            	          Олег ДУБИЦЬКИЙ

