
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 08 липня 2022 року                           м. Біла Церква                                                 № 403 

 

Про утворення комісії з питань запобігання та ліквідації 

торгівлі з рук у невстановлених місцях (стихійної торгівлі) 

на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Розглянувши пояснювальну записку відділу з питань торгово-побутового 

обслуговування населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради від 06 

липня 2022 року № 12-10-27, відповідно до статей 155, 160 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, статті 40, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833, з метою запобігання та ліквідації 

торгівлі з рук у невстановлених місцях (стихійної торгівлі), якісного покращення 

благоустрою, недопущення виникнення інфекційних захворювань і продовольчої небезпеки 

споживчого ринку на території Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Утворити комісію з питань запобігання та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених 

місцях (стихійної торгівлі) на території Білоцерківської міської територіальної громади. 

2. Затвердити склад комісії з питань запобігання та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях (стихійної торгівлі) на території Білоцерківської міської 

територіальної громади згідно з додатком. 

3. Координацію роботи комісії з питань запобігання та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях (стихійної торгівлі) на території Білоцерківської міської 

територіальної громади покласти на відділ з питань торгово-побутового обслуговування 

населення і громадського харчування Білоцерківської міської ради. 

4. Комісії з питань запобігання та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях 

(стихійної торгівлі) на території Білоцерківської міської територіальної громади, починаючи з 

09 липня 2022 року, з графіком обстеження територій з 06 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., 

включаючи вихідні та святкові дні, проводити обстеження на території Білоцерківської міської 

територіальної громади з метою виявлення місць стихійної торгівлі та впорядкування 

дрібнороздрібної торгівлі, а також захисту прав споживачів, вживати заходи щодо припинення 

стихійної торгівлі. 

5. Відділу з питань торгово-побутового обслуговування населення і громадського 

харчування Білоцерківської міської ради: 

5.1. інформацію про результати роботи комісії з питань запобігання та ліквідації торгівлі 

з рук у невстановлених місцях (стихійної торгівлі) на території Білоцерківської міської 

територіальної громади щочетверга надавати міському голові;  

5.2. з метою підвищення обізнаності та поінформованості споживачів постійно 

проводити роз’яснювальну роботу серед населення відносно ризиків придбання продукції 

тваринного і рослинного походження з рук у невстановлених місцях (на стихійних ринках). 
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6. Членам комісії з питань запобігання та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених 

місцях (стихійної торгівлі) на території Білоцерківської міської територіальної громади в 

межах повноважень вживати дієвих заходів щодо протидії та ліквідації стихійної торгівлі на 

території Білоцерківської міської ради, в тому числі здійснювати вилучення продукції, яка 

реалізується без відповідних дозвільних та погоджувальних документів на території громади 

у невстановлених для цього місцях та притягувати винних осіб до адміністративної 

відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства України. 

7. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 22 травня 2018 року № 226 «Про утворення робочої групи для проведення 

спільних рейдів з метою ліквідації осередків стихійної торгівлі на вулицях м. Біла Церква». 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 

 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 08. 07. 2022 року № 403 

 

Склад 

комісії з питань запобігання та ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях 

(стихійної торгівлі) на території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Савчук  

Юрій Степанович 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Беркут  

Марія Василівна 

- заступник голови комісії, начальник відділу з питань торгово-

побутового обслуговування населення і громадського 

харчування Білоцерківської міської ради; 

Присяжна  

Таміла Вікторівна 

- секретар комісії, головний спеціаліст начальник відділу з 

питань торгово-побутового обслуговування населення і 

громадського харчування Білоцерківської міської ради 

 

Члени комісії 

Завалецький  

Богдан Валентинович 

- начальник відділення безпеки дорожнього руху Батальйону 

патрульної поліції в м. Біла Церква Управління патрульної 

поліції в Київській області Департаменту патрульної поліції (за 

згодою); 

Зінченко  

Андрій Миколайович 

- завідувач сектору безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Білоцерківського відділу Головного 

управління Держпродспоживслужби у Київській області (за 

згодою); 

Мужипов  

Артур Романович 

- начальник відділу превенції Білоцерківського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції 

Київської області (за згодою); 

Соловйов  

Богдан Сергійович 

- інспектор з благоустрою відділу контролю за благоустроєм 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Муніципальна варта». 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                                Анна ОЛІЙНИК 
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