
         

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

16.03.2022                                                                                             № 44 

  

Про робочу групу з контролю за встановленням суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі цін на продукти харчування, лікарські засоби та пальне на 

території Пирятинської міської територіальної громади 

 

  Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“,  

„Про захист прав споживачів“, „Про правовий режим воєнного стану“, Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення 

воєнного стану в Україні“, постанов Кабінету Міністрів України від 06 березня 

2022 року № 223 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 02 грудня 1996 року № 1548“, від 09 грудня 2020 року № 1236 „Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби GOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-GoV-2“ (зі 

змінами) та з метою забезпечення цінової стабільності на основні продовольчі 

товари, лікарські засоби та пальне на території Пирятинської міської 

територіальної громади в умовах воєнного стану: 

1. Утворити та затвердити склад  робочої групи з контролю за 

встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на продукти 

харчування, лікарські засоби та пальне (далі – Робоча група), що додається. 

2. Про результати роботи робочої групи та поточну цінову ситуацію 

інформувати Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення 

інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації на електронну адресу: 

cenigue@ukr.net до 15:00 години щочетверга, протягом дії воєнного стану. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

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

 

 

 

Міський голова                                                      Андрій СІМОНОВ   
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                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                

                                                                            

  Розпорядження 

          міського голови  

                                                                            16.03.2022 № 44                    

                                

Склад  

робочої групи з контролю за встановленням суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі цін на продукти харчування, лікарські засоби та пальне на 

території Пирятинської міської територіальної громади 

 

Мельниченко 

Михайло Володимирович                                  

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчого комітету міської 

ради, голова Робочої групи 

   

члени Робочої групи: 

 

Даниленко 

Володимир Якович 

- головний спеціаліст Лубенського 

районного  управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області  

   

Лисенко 

Олександр Васильович 

- головний спеціаліст Лубенського 

районного  управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області 

   

Зубко 

Лілія Миколаївна                                  

- провідний спеціаліст відділу економіки 

управління економіки та 

агропромислового розвитку виконкому 

міської ради 

 

Смірнова  

Анастасія Юріївна 

 

- головний спеціаліст сектору з питань 

оборонної та мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами виконкому 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                          Ірина КОЗІН  

     


