
                                                           

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
25 березня 2011 р.                                                                                           № 152 
 

 
 

Про створення тимчасової оперативно-пересувної 
групи по додержанню правил торгівлі 
та санітарного стану району 

 
 На виконання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про столицю України – місто-герой Київ», 
«Про охорону навколишнього природного середовища», Земельного кодексу 

України, Указу Президента України від 23.05.2001  № 334/2001 «Про заходи 
щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та 

непродовольчих товарів», розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 18.07.2006  № 1076 «Про впорядкування дрібно роздрібної 

торгівлі, ліквідацію та запобігання виникненню стихійної торгівлі у м. Києві»  та 
з метою впорядкування роботи дрібно роздрібної торговельної мережі,  

ліквідації та запобігання виникнення стихійної торгівлі у Дніпровському районі 
м. Києва: 

 
1. Створити оперативно-пересувну групу по додержанню правил торгівлі 

та санітарного стану району (далі – ОПГ) у складі: 

 Спеціаліста відділу контролю за благоустроєм Дніпровської районної 
в місті Києві державної адміністрації (керівник групи). 

 Представника Дніпровського  РУ ГУ МВС України в м. Києві (за 
згодою). 

 Спеціаліста відділу торгівлі та споживчого ринку Дніпровської 
районної в місті Києві державної адміністрації . 

 Представника санітарно-епідеміологічної станції Дніпровського 
району міста Києва (за згодою). 

 Представника державної  податкової інспекції у Дніпровському 
районі міста Києва (за згодою). 

 Представника Дніпровського РУ ГУ МНС України в м. Києві (за 
згодою). 

 Представника громадської ради при Дніпровській районній в місті 
Києві державній адміністрації(за згодою). 



 Представника Дніпровського районного в місті Києві громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

(за згодою). 
 

2. Забезпечити роботу ОПГ відповідно до графіку, затвердженого першим 
заступником голови Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації Кравченком С.О. Визначити місце збору ОПГ у приміщенні 

відділу контролю за благоустроєм (вул. Попудренка, 46/2). 
 

3. Керівникам структурних підрозділів Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації, Дніпровського РУ ГУ МВС в м. Києві, 

Дніпровському РУ ГУ МНС  України в м. Києві, державної податкової інспекції 
у Дніпровському районі міста Києва, санітарно-епідеміологічної станції 

Дніпровського району міста Києва, голові громадської ради при Дніпровській 
районній в місті Києві державній адміністрації  та начальнику штабу 

Дніпровського районного в місті Києві громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону  розробляти графік чергувань своїх 

представників згідно з затвердженим графіком роботи ОПГ,  примірник якого 
надавати до відділу контролю за благоустроєм до першого числа кожного 
місяця. 

 
4.Комунальному автотранспортному підприємству Дніпровського району 

м. Києва забезпечити роботу ОПГ транспортом, згідно затвердженого графіку. 
 

5. Керівнику ОПГ  після кожного чергування доповідати першому 
заступнику голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

Кравченку С.О. про підсумки роботи ОПГ.  
 

6. Термін дії розпорядження: до 31.12.2011 року. 
 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

Кравченка С.О. 
 
 

 
 

 
Голова                                                                           О. Шевчук 

 
 

 
 

 

 


