УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 23.04.2019 року

м.Яремче

№ 37

Про хід виконання рішення
міськвиконкому від
22.03.2016 року № 22
Керуючись підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та на виконання рішення виконавчого комітету
міської ради від 22.03.2016 року № 22 «Про роботу ринків на території
м.Яремче та стан виконання рішення міськвиконкому № 91 від 28.10.2014
року з даного питання» щодо організації оптового та роздрібного продажу на
ринках сільськогосподарської продукції, продовольчих і непродовольчих
товарів, надання послуг, додержання санітарних, ветеринарних,
протипожежних вимог і правил, вимог податкового законодавства,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Інформацію
в.о.начальника
відділу
економічного
розвитку
міськвиконкому (О. Малецької) про роботу ринків міста у 2018 році, взяти
до відома (додається). Врахувати, що керівниками та власниками ринків
частково виконано пункти рішення міськвиконкому від 22.03.2016 року №
22.
2. Керівнику продовольчо-промислового ринку ПВКФ «Оксана і К»
(О.Сівкович):
2.1. рекомендувати першочергово надавати торгівельні місця на ринку
виробникам сільськогосподарської продукції, передбачивши пільги для
вищевказаної категорії товаровиробників;
2.2. передбачити на території ринку приміщення для розміщення
Державної лабораторії ветсанекспертизи;
2.3. завершити роботи по благоустрою ринку.
3. Керівнику продовольчо-промислового ринку (СГД М.Якуб’яку)
вжити заходи по усуненню недоліків, зазначених в інформації, завершити
роботи по благоустрою території ринку та повідомити виконавчий комітет
міської ради в термін до 01.07.2019 року.

4.
Продовольчо-промисловим
та
сувенірним
ринкам
міста
дотримуватись правил торгівлі на ринку, підтримувати належний благоустрій
території ринків та прилеглих до них територій, не допускати на них
стихійної торгівлі.
Звертати увагу на обов’язковість оформлення державної реєстрації у всіх
суб’єктів господарювання, які ведуть діяльність на території ринку.
5. Начальнику Яремчанського відділення поліції Надвірнянського
відділу поліції Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області (А.Кіселюк) активізувати роботу по ліквідації
стихійної торгівлі в місті на проїжджій та пішохідній частині з власного
автотранспорту, землі, лотків тощо за межами ринків (особливо по обидві
сторони дороги загальнодержавного значення Н-9, в районі сувенірних
ринків, а саме: від санаторію «Прикарпатський» до ресторану «Зелений гай»
та водоспаду «Пробій» (від ресторану «Гуцульщина» до моста над
водоспадом).
6. Яремчанському міському відділу Головного управління
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (І.Гундяку) постійно
проводити експертизи продуктів харчування.
7. Співвиконавцям інформувати міськвиконком про хід виконання
даного рішення до 10.07.2019 року та до 10.01.2020 року.
8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
даного рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ
економічного розвитку міськвиконкому (О.Малецьку).
9. Вважати таким, що втратило чинність рішення міськвиконкому від
22.03.2016 року № 22 «Про роботу ринків на території м.Яремче та стан
виконання рішення міськвиконкому № 91 від 28.10.2014 року з даного
питання».
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Клим’юка Т.В.

Міський голова

Василь Онутчак

Довідка
про роботу ринків на території м.Яремче
Рішенням міськвиконкому від 22.03.2016 року № 22 розглядалася
робота продовольчо-промислових ринків на території міста. За результатами
розгляду роботи ринків було прийнято наступне:
1. Керівнику продовольчо-промислового ринку ПВКФ «Оксана і К»
(О.Сівкович):
- спільно з відділом економічного розвитку міськвиконкому
забезпечити організацію і проведення ярмаркових заходів в місті Яремче за
участю фермерських господарств та індивідуальних товаровиробників
сільськогосподарської продукції, вирішити питання щодо надання їм
пріоритетних торгових місць для продажу залишків продукції;
2. Керівнику продовольчо-промислового ринку СГД Якуб’яку М.С.:
- завершити роботи по благоустрою території ринку.
Станом на 15.04.2019 року на продовольчо-промисловому ринку
ПВКФ «Оксана і К» завершуються роботи по реконструкції ринку. Під час
реконструкції
збудовано 45 приміщень для торгівлі продуктовими,
промисловими, молочними та господарськими товарами. Викладена бруківка
на території ринку.
Проводяться роботи по спорудженню торгових місць для торгівлі
сільськогосподарською продукцією. На сьогоднішній день адміністрацією
частково налагоджена співпраця з фермерськими господарствами,
товаровиробниками сільськогосподарської продукції.
Територія ринку та прилегла до неї територія прибирається щоденно.
На ринку дотримуються правила торгівлі.
Керівником продовольчо-промисловому ринку СГД Якуб’яком М.С.
завершено облаштування дощової каналізації та приєднано її до міського
колектора, частково за участю підприємців, об’єкти яких розташовані
навколо ринку. Протягом 2018 року керівником проведено ремонт дощової
каналізації, а саме замінено приймальний колодязь і кришку. Однак, не
вирішено питання повного завершення благоустрою території ринку, через
небажання суб’єктів господарювання, об’єкти яких прилеглі до території
ринку, а саме Драган Наталія, Бабій Мирослава та ПП «Леся»
співфінансувати роботи щодо вимощення території ринку плиткою.
Для вирішення даного питання запросити межівників на «круглий стіл»
у першого заступника міського голови.
На території м. Яремче діє два продовольчих ринки. Контроль за
якістю продукції на ринках проводить акредитована Яремчанська державна
лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи .
Протягом 2018р. лабораторією було проведено експертизи м'яса та
інших харчових продуктів. Експертиз ВРХ - 10, експертиз свиней - 277,
експертиз молока і молочних продуктів - 1322, експертиз яєць - 31, експертиз
риби і рибопродуктів - 15, експертиз меду - 6, експертиз овочів і фруктів -

3049, експертиз готових харчових продуктів - 1099, інших харчових
продуктів - 634 експертиз.
З початку 2019р. було проведено експертиз ВРХ - 1, експертиз свиней 85, молока і молочних продуктів – 158 експертиз, експертиз яєць – 2 ,риба і
рибопродуктів – 4 експертизи, овочі і фрукти - 790 експертиз, готових
харчових продуктів - 200, інших харчових продуктів - 193 експертизи.
При проведенні експертиз і контролю за якістю продукції лікарями
ветеринарної медицини ЛВСЕ в м. Яремче проводяться бесіди та контроль за
дотриманням ветеринарно-санітарних правил на ринках.
Яремчанським міським відділом протягом 2018р. було проведено дві
планові перевірки за дотриманням законодавства у сфері безпечності та
якості харчових продуктів при реалізації тваринної та рослинної продукції
на ринках. В результаті проведених перевірок, було виявлено ряд недоліків ,
які вказувались у приписах і вручались директорам ринків для виконання.
На даний час,
не вирішене питання по виділенню належного
приміщення на продуктовому ринку «Оксана і К» для Державної лабораторії
ветсанекспертизи.
Яремчанським відділенням поліції Надвірнянського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області за
2018 рік здійснено 37 рейдів з метою
ліквідації стихійної торгівлі,
прилеглих до ринків територіях та в інших невстановлених місцях. До
адміністративної відповідальності за ст. 160 КУпАП України притягнуто
шість осіб, за ст.164 КУпАП - 2 особи .Матеріали для прийняття рішення
направлені у відповідні інстанції.
За 1 квартал 2019 року здійснено 7 рейдів по ліквідації стихійної
торгівлі, до адміністративної відповідальності за ст.160 КУпАП України
(торгівля з рук у невстановлених місцях) притягнуто 2 особи. За ст.164
КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) - 2
особи.
Виходячи з вищенаведеного пропоную затвердити дане рішення та зняти
з контролю попереднє рішення від 22.03.2016 року № 22 «Про роботу ринків
на території м.Яремче та стан виконання рішення міськвиконкому № 91 від
28.10.2014 року з даного питання».

В.о. начальника відділу економічного
розвитку міськвиконкому

Ольга Малецька

