
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від " 12 " березня  2022 року                          № 24

 
Про вивчення стану
цінової ситуації

Керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” з метою недопущення необгрунтованого підвищення цін на основні
групи товарів в умовах воєнного стану: 

1. Створити  робочу  групу  з  вивчення  стану  цінової  ситуації  на
споживчому  ринку  Кропивницької  міської  територіальної  громади  у  складі
згідно з додатком (далі - Робоча група).

2. Робочій групі:
1)  здійснювати  вивчення  стану  цінової  ситуації  на  основні  групи

продовольчих  товарів  згідно  з  переліками  та  з  дотриманням  Порядків,
затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 року
№ 803 "Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому
ринку"  (зі  змінами)  та  від  22  квітня  2020  року  №  341  "Про  заходи  щодо
стабілізації  цін  на  товари,  що  мають  істотну  соціальну  значущість,  товари
протиепідемічного призначення" (зі змінами);

2)  під  час  вивчення  стану  цінової  ситуації  на  основні  групи  товарів
проводити роз'яснювальну роботу серед суб'єктів підприємницької діяльності
щодо додержання державної дисципліни цін, недопущення необгрунтованого
підвищення цін; 

3) результати вивчення стану цінової ситуації на основні групи товарів
надавати  департаменту  економічного  розвитку  і  торгівлі  обласної  військової
адміністрації не пізніше 2-х днів із дати завершення вивчення стану цінової
ситуації. 

3.  Контроль  за  дотриманням  вимог  цього  розпорядження  покласти  на
заступників  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
згідно з розподілом функціональних повноважень.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради        Олександр МОСІН



                                                             
Додаток 
до розпорядження міського голови
12 березня 2022 року № 24

СКЛАД
робочої групи з вивчення стану цінової ситуації на споживчому ринку

Кропивницької міської територіальної громади

Керівник робочої групи

БОРИС                      - начальник відділу проведення перевірок управління з
Ольга Іванівна                питань запобігання і виявлення корупції –   
                                            керівник робочої групи
 

Заступник керівника робочої групи

КРЕЙТОР                      - заступник начальника відділу праці департаменту 
Сергій Петрович             питань економічного розвитку
     
 

Члени робочої групи:
                                         
БАЙРАМОВ                 - заступник начальника відділу управління стратегічних
Закір Закірович             розслідувань в Кіровоградській області ДСР НП
                                          України

ВОЛЧЕНКО                 - головний спеціаліст відділу тарифної та регуляторної 
Юлія Станіславівна      політики управління економіки департаменту з питань
                                           економічного розвитку 

В'ЯЗОВСЬКИЙ           - заступник начальника відділу контрольно-
Дмитро Михайлович    перевірочної роботи управління контролю за
                                          підакцизними товарами головного ДПС 
                                          в Кіровоградській області

ГОНЕЦЬ                       - головний спеціаліст відділу проведення перевірок
Наталія Анатоліївна     управління з питань запобігання і виявлення корупції 

ГУЛИЙ                          - заступник начальника управління акцизного податку
Валерій Анатолійович   ГУ ДПС в Кіровоградській області                                

КОРОБКА                   - головний державний інспектор відділу фактичних
Віталій Вікторович      перевірок управління податкового аудиту головного
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                                          аудиту головного управління ДПС в 
                                          Кіровоградській області  

МУРЗАК                       - заступник начальника завідувача сектору Державної
Наталія Петрівна          служби з лікарських засобів та контролю за
                                           наркотиками у Кіровоградській області 

ОВЧАРОВА                 - головний спеціаліст відділу проведення перевірок
Олена Вікторівна          управління з питань запобігання і виявлення корупції 
 
ПРЕДСТАВНИК        -  Кропивницького управління Головного управління
                                          Держпродспоживслужби в Кіровоградській області
   

Начальник управління з питань 
запобігання і виявлення корупції                   Олександр ШИШКО

                                  


