УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
08.08.2013

№165

Про обстеження ринків
На виконання рішення Комітету Верховної Ради України з питань
підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики (протокол
засідання від 08 квітня 2013 №5), доручення заступника голови – керівника
апарату облдержадміністрації від 04 липня 2013 року №42/87/10/2-13 «Про
обстеження ринків» та керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації» :
1. Утворити районну робочу групу для обстеження ринків (додається).
2. Робочій групі:
1) встановити межі ринків, перевіривши відповідність існуючих на
сьогодні меж затвердженим відповідно до законодавства планам-схемам,
визначивши статус ринку та його власників;
2) до 16 вересня 2013 року провести інвентаризацію існуючих торгових
місць на ринках з визначенням власника, у кого знаходяться на балансі та ким
утримується;
3) рекомендувати адміністраціям ринків скласти перелік суб’єктів
господарської діяльності, з якими укладено договори оренди на торгові
приміщення (площі) або надання послуг з обслуговування приміщень (площ);
4) до 01 жовтня 2013 року передати звітні документи про результати
обстеження ринків райдержадміністрації та до департаменту економічного
розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження
голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.

Голова адміністрації

покласти на заступника

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
08.08.2013

№ 165

СКЛАД
робочої групи для обстеження ринків
Ковальчук
Олександр Станіславович

- заступник голови
райдержадміністрації, керівник групи

Іскра
Віталій Вікторович

- провідний спеціаліст відділу
економічного розвитку і торгівлі
управління економічного розвитку,
інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації, секретар робочої
групи
Члени робочої групи:

Бовсуновський
Юрій Володимирович

- начальник Олевського районного
відділу УМВС України в Житомирській
області (за згодою)

Козачок
Юрій Іванович

- головний спеціаліст відділу
промисловості, інфраструктури і
туризму управління економічного
розвитку, інфраструктури і торгівлі
райдержадміністрації

Розе
Олена Романівна

- директор кооперативного ринку
Олевської райспоживспілки (за згодою)

Самченко
Микола Іванович

- начальник відділу Держземагентства
в Олевському районі (за згодою)

Сорока
Ольга Іванівна

- голова правління Олевської
райспоживспілки (за згодою)

В.о. керівника апарату
райдержадміністрації

Л.П.Котвицький

