
lIЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕ РЖАВНА АДVПНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

J3/
Про ствсlрення робочоi групи з питань здiйснення
MoHiToplrнry дотримання операторами ринку
(суб'ект:tми господарювання) вимог законодавства
про харчовi продукти на територii
!еснянсl)кого району MicTa Киева

ВiдгrовiднО дО ЗаконУ УкраiнИ uПрО MicrIeBi державнi адмiнiстрацiТ>>,
розпорядження виконавчого органу Киiвськоi мiськоi рали (киiвськот мiськоiдержавноi адмiнiстрачii) вiд 3l сiчня 2}ll року JE 12l ппро реалiзацiюрайоннипли в MicTi Кисвi державними адмiнiстрацiями окремих повноважень)),враховук)чи протокол Постiйноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi'безпеки
та надзви,чайних ситуацiй виконавчого органу КиТвськоТ MicbKol ради (КиТвськоr.MicbKoi ДержавноТ адмiнiстрацii) вiд 2l червн" 2о22 року Ns 26 uПрозабезпеч€)ння санiтарно-епiдемiчного благополуччя в м. Киевi>>:

1, У,гворити робочу групу з питань здiйснення монiторингу дотриманняоператорами ринку (суб'ектами господарювання), вимог йпоподuвства прохарчовi продуктИ на териТорiТ ЩесН"".u*о.О районУ MicTa Кисва та затвер дитиiT посадовlий склад, що додасться.

2, Робочiй групi, утворенiй згiдно, з пунктом l цього розпорядження,забезпечити монiторинг дотримання операторами ринку (суб'сктамигосподарr,эвання), якi здiйснюють обiг харчових Продуктiв у мiсцях проведенняярмарков],Iх заходiв i на рухомих та/або тимчасових потужностях, вимогзаконодавства про. харчовi продукти, зокрема щодо безпечностi та якостiхарчових продуктiв тваринного i рослинного походження на територii
!еснянсыiого району MicTa Киева.

3. К_онтроль за виконанням цього розпорядження покласти наЗаСТУПНИКа ГОЛОВИ ,.ЩеСНЯНСЬКОi РайОнrrоТ в MicTi Киевl державнот адмiнiстрацiт,ЗГiДно з рс,зподiло: '--1-orriR

Голова
!митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в м адмiнiстрацiI
вiд Ns d3/

Склад

робочоi групи з питань здiйснення монiторингу дотримання операторами

ринку (суб'ектами господарювання) вимог законодавства про харчовi

продукти на територii щеснянського району MicTa кисва

1. Представник вiддiлу з питань пiдприсмництва, тор iвлi та споживчого ринку
управлiння благоустрою та пiдприемництва,.щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi

державн оi адмiнiстрачii;

2. Прелставник .щепартаменту промисловостi та розвитку пiдприсмництва
виконавчого органу Киiвськоi MicbkoT ради (китвськоi Micbkoi вiйськовоi
адмiнiст,рацii) (за згодою);

3. Пре,цставник ,щепартаменту мiського благоустрою виконавчого органу

Киiвськоi MicbKoi Ради (Киiвськоi MicbKoi вiйськовоТ а мiнiстрацiТ) (за згодою);

4. Представник Головного управлiння .щержпродспоживслужби в м. Кисвi
(за згодrэю);

5. Представник .щержавноi установи <китвський мiський центр контролю та

профiлактики хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни> (за згодою);

6. Представник .Щеснянського управлiння полiц Т Головного управлiння
НацiонельноТ полiцii в м. Кисвi (за зголою);

7. Пре,цставник комун€lльного пiдприемства виконавчого органу Киiвськот
MicbKoi РадИ (КиiвсьКоi MicbKoT державНоi адмiнiстрачiТ) <Мунiципа-пьна охорона)
(за згодою);.

8. Пре,цставник комунального
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT
(за згодою).

В.о. начальника Управлiння
благоустрою та пiдприсмництва

пiдприемства виконавчого органу КиТвськоl'

державноТ адмiнiстрачiТ) <<I\4iський магазиll))

олег ШУРИГА


