ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 06.06.2002 р. №156
м. Люботин
Про міську програму
вдосконалення функціонування
ринків на 2002 – 2007 роки
На виконання Указу Президента України від 23 травня 2001 року № 334
“Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, постанови Кабінету Міністрів України від
13 грудня 2001 року № 1662 “Про схвалення Концепції вдосконалення функціонування ринків, створення умов для впровадження й підвищення ефективності їх роботи”:
1. Затвердити міську програму вдосконалення функціонування ринків
на 2002 – 2007 роки (далі - Програма), що надається .
2. Утворити міську міжвідомчу комісію з питань вдосконалення діяльності ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів та затвердити її
персональний склад, що додається .
3. Затвердити Положення про міську міжвідомчу комісію з питань вдосконалення діяльності ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, що додається .
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з соціально-економічних питань Кравченко Н.В.
Міський голова
ПОГОДЖЕНО:
Юрист виконкому Т.А.Коваленко
Виконавець
Самойлова
41-11-72

О. О. Гаркуша

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 06.06.2002 р. № 156
СКЛАД
міської комісії з питань вдосконалення діяльності ринків
з продажу продовольчих і непродовольчих товарів
1.

Кравченко Наталія Володимирівна – заступник міського голови з

соціально-економічних питань, голова комісії.
2.

Кудря Ірина Семенівна – начальник відділу економіки, заступник

голови комісії.
3.

Самойлова Лідія Сергіївна – головний спеціаліст відділу економі-

ки.
Члени комісії:
1.

Моргачов Юрій Михайлович – головний санітарний лікар міської

СЕС (за згодою).
2.

Ліннік Олександр Михайлович – ветеринарний лікар міста.

3.

Даншина Алла Павлівна – начальник відділу земельних ресурсів.

4.

Первий Василь Вікторович – начальник відділу містобудування та

архітектури міста.
5.

Солоницький Сергій Володимирович – директор торгівельного

майданчику ТОВ фірми “Лазуріт”.
6.

Клочко Леонід Федорович – директор СП “Люботинський ринок”.

7.

Коваленко Леонід Алімович – заступник начальника ГО УМВДУ.

Виконавець
Самойлова
41-11-72

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 06.06.2002 р. № 156
ПОЛОЖЕННЯ
1.

Міська комісія з питань вдосконалення діяльності ринків з продажу

продовольчих і непродовольчих товарів (надалі - Комісія) є консультативно –
дорадчим органом з питань, пов’язаних із діяльністю ринків.
2.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, зако-

нами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженням міського голови та цим Положенням.
3.

Основними напрямами діяльності Комісії є:

3.1. Координація дій виконкому міської ради інших органів, діяльність
яких пов’язана з ринками, по виконанню міської програми вдосконалення функціонування ринків на 2002 – 2007 роки (надалі міської програми).
3.2. Визначення напрямів та розробка пропозицій щодо вдосконалення
діяльності ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів.
4.

З метою реалізації основних напрямів Комісія:

4.1. Здійснює координацію дій органу місцевого самоврядування, громадських організацій з питань, пов’язаних з діяльністю ринків.
4.2. Готує і розглядає пропозиції щодо вдосконалення діяльності ринків
з продажу продовольчих і непродовольчих товарів з подальшим винесенням їх
на розгляд голови міської ради.
5.

Комісія має право:

5.1. Запитувати у зацікавлених організацій необхідні матеріали та інформацію з питань, пов’язаних із вдосконаленням діяльності ринків.
5.2. Отримувати та заслуховувати на засіданнях інформацію про хід
виконання заходів програми від підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності.

5.3. При підготовці питань для розгляду на засіданнях Комісії залучати
спеціалістів контролюючих і правоохоронних органів (за погодженням з їх керівництвом) з метою аналізу стану роботи ринків і реалізації Програми.
6.

Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які склика-

ються один раз на квартал за рішенням голови Комісії, а у разі його відсутності
за рішенням заступника голови Комісії.
Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому присутні не менш як
половина складу її голів.
7.

Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів

Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є
голос головуючого на засіданні Комісії.
8.

Рішення Комісії підписується головуючим на засіданні комісії.

9.

Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює секретар

комісії.
10. Діяльність членів Комісії здійснюється на громадських засадах.
Виконавець
Самойлова
41-11-72

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 06.06.2002 р. № 156
ПРОГРАМА МІСТА ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ НА 2002 – 2007 РОКИ ПО МІСТУ
ЛЮБОТИНУ
Програма міста щодо вдосконалення функціонування ринків на 2002 –
2007 роки розроблена відповідно до Указу Президента України від 23 травня
2002 року № 334 “Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з
продажу продовольчих та непродовольчих товарів”, постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1662 “Про схвалення Конституції вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів”.
Програма є комплексом заходів, спрямованих на виконання завдань і
вирішення питань реалізації державної політики, щодо вдосконалення діяльності ринків, основними функціональними обов’язками яких є:
•

забезпечення належних умов для здійснення процесу купівлі –

продажу товарів народного споживання і надання різноманітних послуг споживачам, виробникам та продавцям;
•

забезпечення оптимального руху товарно – грошових та інформа-

ційних потоків між товаровиробниками і споживачами у загальній інфраструктурі внутрішньої торгівлі.
Програма передбачає вдосконалення функціонування спеціалізованих
ринків та перетворення великих ринків у різноманітні торговельно-сервісні
комплекси, які будуть представляти собою сукупність функціонально і організаційно взаємопов’язаних об’єктів торгівлі і надання послуг, зосереджених в
єдиних будівельно – архітектурних комплексах із спільними органами управління. Дія Програми поширюється на ринки всіх форм власності.

Основною метою Програми є:
•

визначення шляхів розвитку ринків з продажу продовольчих та не-

продовольчих товарів у перехідний період;
•

підвищення соціально – економічної ефективності їх діяльності;

•

удосконалення відносин між суб’єктами підприємницької діяльно-

сті, виробниками та споживачами;
•

поетапне перетворення ринків у торгівельно-сервісні комплекси.

Перший етап реалізації Програми – це перетворення ринків із широким асортиментом непродовольчої групи товарів в торгівельно-сервісні комплекси. Він буде виконуватися протягом 2002 – 2005 років за рахунок, як особистих коштів ринків, так із залученням за цільовим призначенням інвестицій,
кредитів банків, акціонерного капіталу, пайових внесків, податкових кредитів,
бюджетного фінансування.
Другий етап реалізації Програми – для продовольчих ринків. Він буде виконуватися протягом 2003 – 2006 років на тих же умовах фінансування,
що і перший.
Третій етап реалізації Програми – повинен забезпечити в місті систему оптимального руху споживчих товарів від виробника до споживача, їх продаж та сервісне обслуговування. Цей етап буде здійснений протягом 2005 –
2007 років. Джерела фінансування аналогічні з попередніми етапами.
Процес удосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих
і непродовольчих товарів вимагає певних капіталовкладень, які повинні окупитися за рахунок коштів населення. Тому ця програма знаходиться в межах термінів реалізації державної політики щодо збільшення грошових доходів населення.
Органи виконавчої влади повинні стимулювати добровільне накопичення коштів суб’єктами торгівлі та виробничих галузей, залучення інвестиційних ресурсів на засадах акціонерного капіталу, а також вільних коштів населення та іноземних інвестицій.

З метою координації дій міської ради щодо виконання основних положень Програми створюється міська міжвідомча комісія з питань вдосконалення
діяльності ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів (як консультативний та дорадчий орган).
Виконавець
Самойлова
41-11-72

