
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від  “____” ____________  20__ року №____

м. Кропивницький

Про уповноваження посадових осіб

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтями  52,  59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтею  255
Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою контролю за
дотриманням  вимог  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького  від
06 листопада 2018 року № 1953 «Про встановлення заборони продажу пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами  господарювання  (крім  закладів  ресторанного  господарства)  у
визначений час доби в межах міста Кропивницького», Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Уповноважити посадових осіб департаменту з питань економічного
розвитку,  торгівлі  та  інвестицій  Міської  ради  міста  Кропивницького  та
посадових осіб спеціалізованої інспекції Міської ради міста Кропивницького
складати протоколи про адміністративні правопорушення за дії, передбачені
частиною  2  статті  156  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення,  щодо  торгівлі  пивом  (крім  безалкогольного),
алкогольними,  слабоалкогольними  напоями,  винами  столовими  у
заборонений рішенням Міської ради міста Кропивницького час доби.

2. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
та спеціалізованій інспекції  Міської  ради міста Кропивницького внести на
розгляд  Міської  ради  міста  Кропивницького  зміни  та  доповнення  до
положень  про  департамент  з  питань  економічного  розвитку,  торгівлі  та
інвестицій та спеціалізовану інспекцію Міської ради міста Кропивницького.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова А. Райкович

Льон 24 52 75
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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від  “____” ____________  20__ року №____

м. Кропивницький

Про уповноваження посадових осіб

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтями  52,  59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтею  255
Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою контролю за
дотриманням  вимог  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького  від
06 листопада 2018 року № 1953 «Про встановлення заборони продажу пива
(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами  господарювання  (крім  закладів  ресторанного  господарства)  у
визначений час доби в межах міста Кропивницького», Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Уповноважити  складати  протоколи  про  адміністративні
правопорушення за дії, передбачені частиною 2 статті 156 Кодексу України
про  адміністративні  правопорушення,  щодо  торгівлі  пивом  (крім
безалкогольного),  алкогольними,  слабоалкогольними  напоями,  винами
столовими у заборонений рішенням Міської ради міста Кропивницького час
доби посадових осіб департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі
та інвестицій Міської ради міста Кропивницького: начальника управління
торгівлі  та  побутового  обслуговування  населення,  заступника
начальника  управління  —  начальника  відділу  споживчого  ринку  та
послуг,  головних  спеціалістів  відділу  споживчого  ринку  та  послуг,
начальника  відділу  торгівлі  та  захисту  прав  споживачів,  головних
спеціалістів відділу торгівлі та захисту прав споживачів.

2. Уповноважити  складати  протоколи  про  адміністративні
правопорушення за дії, передбачені частиною 2 статті 156 Кодексу України
про  адміністративні  правопорушення,  щодо  торгівлі  пивом  (крім
безалкогольного),  алкогольними,  слабоалкогольними  напоями,  винами
столовими у заборонений рішенням Міської ради міста Кропивницького час
доби  посадових  осіб  спеціалізованої  інспекції  Міської  ради  міста
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Кропивницького: начальника інспекції, заступника начальника інспекції,
головних спеціалістів, інспекторів.

3. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
та спеціалізованій інспекції  Міської  ради міста Кропивницького внести на
розгляд  Міської  ради  міста  Кропивницького  зміни  та  доповнення  до
положень  про  департамент  з  питань  економічного  розвитку,  торгівлі  та
інвестицій та спеціалізовану інспекцію Міської ради міста Кропивницького
відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

Міський голова А. Райкович

Льон 24 52 75


