
 
 

 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

19.07.2021 № 179 

 

Про створення при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради робочої 

комісії на предмет обстеження торговельних комплексів в районі АС 1 та 

підприємства „Пирятинський ринок“ Пирятинської РССТ 

 

Відповідно до статей 30, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування  

в Україні“, керуючись законами України: „Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення“, „Про захист прав споживачів“, 

Порядком провадження торговельної діяльності та правил торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 (із змінами), та з 

метою недопущення харчових отруєнь споживачів на території Пирятинської 

міської територіальної громади: 

 1. Створити при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради робочу 

комісію на предмет обстеження торговельних комплексів в районі АС 1 

(вул.Європейська, 163а, 157а, 157б, 157в) ФОП Якименко А.І., ФОП     

Бугайової Л.В., ФОП Острянського В.В., та підприємства „Пирятинський 

ринок“ Пирятинської РССТ за адресою: пл.Героїв Майдану, 7 (директор - 

Нестеренко Я.В.) щодо дотримання суб’єктами господарюючими законодавчих 

актів у сфері господарської діяльності, торгівлі, санітарно-епідемічного 

благополуччя населення, безпечності харчових продуктів у складі: 
 

Мельниченко  

Михайло Володимирович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, голова 

Робочої комісії 

Даниленко  

Володимир Якович 

- головний спеціаліст Пирятинського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області (за згодою) 

Йощенко  

Юлія Миколаївна  

- головний спеціаліст відділу економіки 

управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради 
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Зубко  

Ліля Миколаївна 

- провідний спеціаліст відділу економіки 

управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради 

Константиненко  

Людмила Алеківна 

- лікар з гігієни харчування відділу 

державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Пирятинського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області (за згодою) 

Лисенко  

Олександр Васильович 

- головний спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Пирятинського управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області (за згодою) 

Приймак  

Андрій Олексійович 

- начальник сектору превенції ВП №1 

Лубенського РВП ГУ НПІ в Полтавській 

області (за згодою) 

Тужик  

Станіслав Володимирович 

- головний спеціаліст сектору оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами виконкому 

міської ради 

Шніт  

Юрій Георгійович 

 

- начальник Пирятинського управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області (за згодою) 

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

 

Секретар ради Сергій ПАЗЮК 

 

 

 


