
 
 
 

 
 

      У К Р А Ї Н А 

                  Коростенська міська рада Житомирської області 
                 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
           Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 25. 04. 2012р.  № _198     

 

 
 
 

      З метою недопущення необгрунтованого зростання цін на окремі 
види продовольчих товарів, на виконання  розпорядження  голови 
Житомирської  обласної  державної  адміністрації  № 362  від 12.10.2011р.  
„Про заходи   щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів”, 
керуючись  п.3 ч.2 ст. 52, пп.2 п ”б” ст.30, ст.40 Закону  України “Про  
місцеве    самоврядування в  Україні”, виконавчий комітет міської ради: 

 
РІШАЄ: 

 
1. Створити міську комісію з питань контролю за ціновою ситуацією на 

ринку основних продовольчих товарів міста та затвердити  її у складі згідно 
з додатком 1 (додається). 

2. Затвердити Положення про міську комісію з питань контролю за 
ціновою ситуацією на ринку основних продовольчих товарів  міста згідно з 
додатком  2 (додається). 

3. Заступнику міського голови Ясинецькому О.А. спільно з місцевими 
засобами масової інформації забезпечити проведення роз'яснювальної 
роботи щодо інформування населення про реальний стан справ на 
споживчому ринку міста. 

4. Скасувати розпорядження міського голови від 07.11.07р. № 235 „Про 
здійснення контролю за ціновою ситуацією на ринку основних продовольчих 
товарів”. 

 
                                                                           В.Москаленко 

 
                                                                                                                        Керуючий справами виконкому 

                                                                                                        А.Охрімчук   
Заступник міського голови 

                                                                                                          О.Ясинецький                                                                                               
                                                                                    Начальник управління економіки 

                                                                                                    О.Жилін 
                                                                                  Начальник  відділу регулювання   

                                                                                              торгівлі та побутового  обслуговування 
                                                                                                          В.Безпалько                             

                                                                                Начальник юридичного відділу 
                                                                                                        Т.Камінська 

 

Про створення міської комісії з питань 
контролю за ціновою  ситуацією на ринку 
основних продовольчих товарів 



 
                    
 

  Додаток  №1 
                                                                                              до рішення виконавчого комітету  

                                              від  25.04.2012р. № 198 
 

 
С К Л А Д 

міської комісії  з питань контролю за ціновою ситуацією на 
ринку основних продовольчих товарів. 

 
Ясинецький Олександр Анатолійович 
 

- заступник  міського  голови, голова 
комісії; 

Жилін Олексій Васильович - начальник управління економіки , 
заступник голови  комісії; 

Іванова Тетяна Іванівна 
 

- головний спеціаліст відділу  
регулювання  торгівлі  та  побутового  
обслуговування управління  
економіки, секретар комісії. 

Члени комісії: 
 
  
Терещук Віктор Федорович - головний санітарний  лікар  

державного закладу „Коростенська 
районна санітарно-епідеміологічна 
станція” (за згодою); 

Безпалько Віра  Петрівна - начальник відділу регулювання  
торгівлі та побутового 
обслуговування населення 
управління економіки; 

Єфімова Лариса Іванівна 
 

- в.о головного державного  
санітарного лікаря  Коростенської  
лінійної дільниці  ПЗЗ (за згодою); 

Войтюк  Руслан Леонідович  
 

-  головний спеціаліст-юрисконсульт 
юридичного відділу; 

Лазаренко В’ячеслав Іванович -  начальник відділення боротьби з 
економічною злочинністю УМВС в 
Житомирській області (за згодою); 

Баранівський Олег Сергійович - начальник відділення протидії  
незаконному обігу підакцизних  
товарів ВПМ Коростенської ОДПІ 
(за згодою). 

 
 
Керуючий справами виконкому                                                А.В.Охрімчук 

 
 
 
 

 



 
Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 
                               від 25.04.2012р.  № 198  

Положення 
про  міську  комісію з питань контролю за 

ціновою ситуацією на ринку основних 
продовольчих товарів 

 
І. Загальні положення 

1. Міська комісія з питань контролю за ціновою ситуацією на ринку 
основних продовольчих товарів створена з метою напрацювання та 
реалізації заходів, спрямованих на недопущення необгрунтованого 
підвищення цін  на основні продовольчі товари в  місті. 

2. Комісія у своїй  діяльності керується законами України, актами 
Президента України і Кабінету Міністрів України, Житомирської обласної 
ради та облдержадміністрації, даним Положенням та рішеннями, які 
приймаються  самою комісією. 

3. Комісія утворюється при виконавчому комітеті Коростенської  міської 
ради  та діє на засадах колегіальності в прийнятті рішень. 
 

II. Організація діяльності комісії 
1. Комісія утворюється у складі голови, одного заступника, секретаря та 

6 членів комісії. До складу комісії  включаються представники  виконавчого 
комітету, міських установ та організацій. Зміни до складу комісії 
затверджуються рішенням виконавчого комітету   за   поданням  голови 
комісії. 

2. Керівництво роботою  комісії здійснює  заступник  міського  голови   
- голова комісії. 

3. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує   
заступник. 

4. За рішенням голови комісії можуть створюватись окремі робочі групи 
для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі роботи комісії. 
       5. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але 
не рідше одного разу на квартал. 

6.   Розгляду на засіданнях комісії підлягають питання щодо планування 
роботи комісії, розподілу функцій членів комісії та окремих її груп; розгляду 
результатів роботи контролюючих органів на продовольчому ринку  міста;  

розгляду результатів роботи органів виконавчої влади, спрямованої на 
стабілізацію цінової ситуації на місцевих ринках продовольства; 

розгляду звітів про роботу окремих робочих груп, створених за рішенням 
комісії; 

ініціювання перегляду граничних рівнів рентабельності та торговельних                                            
надбавок на продукти харчування шляхом внесення зауважень та пропозицій 
до проектів розпоряджень голови облдержадміністрації; 

підготовки звернень до відповідних органів з приводу присвоєння 
окремим суб'єктам господарювання спеціального статусу, у тому числі 
статусу монопольного утворення; 

розгляду звернень суб'єктів господарювання (виробників) з приводу 
підвищення цін на продукти харчування (декларування); 



 
продовження додатку  

 
винесення на розгляд  міської ради питань, пов'язаних із стабілізацією 

цінової ситуації та гарантуванням продовольчої безпеки, у тому числі щодо  
створення регіональних продовольчих ресурсів та дотування 

виробництва окремих видів продуктів харчування за рахунок коштів  
міського бюджету; 

сприяння розширенню мережі фірмової торгівлі, а також збільшенню 
кількості пунктів продажу продуктів населенню за ціною виробника; 

ініціювання проведення в  місті ярмаркових заходів; 
ініціювання перед обласними органами влади удосконалення чинного 

законодавства в сфері державного регулювання та контролю за 
ціноутворенням; 

інших питань, що стосуються регулювання ситуації на продовольчому 
ринку області. 

7. За  наслідками  розгляду  питань  комісією  ухвалюються  рішення. 
Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комісії,    приймаються 
простою більшістю голосів у присутності не менше 2/3 її членів. У разі 
рівного розподілу голосів голос голови комісії є ухвальним. 

8. Рішення  комісії оформляється протоколом згідно з Інструкцією з 
діловодства   та  у вигляді розпорядчих документів доводяться до їх 
виконавців секретарем комісії. 

 
III. Права та обов'язки комісії 

1. Комісія має право: 
одержувати від статистичних, податкових, контролюючих та 

правоохоронних органів міста інформацію, необхідну для прийняття 
об'єктивних та неупереджених рішень; 

залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи працівників органів 
виконавчої влади, податкових, контролюючих та правоохоронних органів 
міста; 

запрошувати (у разі потреби) до участі в роботі комісії депутатів 
Коростенської  міської  ради, організації громадських об'єднань, керівників 
суб'єктів господарювання , тощо. 

2. Комісія зобов'язана: 
зберігати конфіденційність інформації; 
забезпечувати об'єктивність та неупередженість в прийнятті рішень; 
інформувати про свою роботу засоби масової інформації міста та обласні 

органи влади (у разі потреби).                                                                                                                                                  
IV. Повноваження голови, секретаря та інших членів комісії 

1. Голова комісії: 
планує проведення засідань комісії та веде ці засідання; приймає рішення 

щодо створення окремих робочих груп; погоджує план проведення засідань 
комісії. 

2. Голова   комісії   (виконуючий   обов'язки   голови,   його   заступник) 
засвідчує своїм підписом такі документи: 

запрошення (телефонограму) до участі в черговому засіданні комісії; план 
проведення чергового засідання комісії; протокол та рішення комісії. 



продовження додатку  
 

3. Секретар комісії за дві доби до проведення засідання комісії готує та 
вносить на розгляд її голови пропозиції щодо запрошення до участі в 
черговому засіданні комісії, плану проведення чергового засідання комісії, 
аналітичні   та  звітні матеріали, проект рішення комісії. 

4. Секретар   комісії   забезпечує   оперативне   інформування   її   членів 
стосовно організаційних питань її діяльності та розсилку підготовлених до 
наради матеріалів, вносить узагальнені пропозиції членів комісії та суб'єктів 
господарювання області до плану проведення чергового засідання комісії, за 
дорученням голови виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує 
в триденний   термін   підготовку   протоколів   засідань   комісії   та   
зберігання документів, що стосуються її діяльності. 

5. Члени  комісії мають  право:  брати  участь  в усіх її засіданнях та 
прийнятті її рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо її 
діяльності,  виносити питання на розгляд комісії. 

6. Члени комісії зобов'язані додержуватись норм чинного законодавства, 
нормативно-правових актів міської ради, цього Положення, об'єктивно та   
неупереджено  розглядати   питання,   дотримуватись   вимог  достовірності  
даних, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що 
стосується предмета діяльності комісії. 

V. Відповідальність членів комісії 
Голова комісії та інші її члени, а також залучені працівники податкових, 

контролюючих та правоохоронних органів відповідно до своїх повноважень 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, 
допущені під час роботи в комісії, зокрема недотримання вимог 
достовірності та збереження конфіденційності інформації. 

 
 
 

Керуючий справами виконкому                                             А.В.Охрімчук 
 


