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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
17
’’
03
2016 р.

№
89

      Щодо стабілізації цінової ситуації на ринку молока і молочної
продукції району та виявлення посередницьких структур на   
ринку молока Чечельницького району

З метою вивчення ситуації на ринку молока і молочної продукції та аналізу економічної обґрунтованості ціни на ринку заготівлі молока району та виявлення посередницьких структур на ринку молока району доручаю:
1. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації затвердити склад Робочої групи з питання вивчення цінової ситуації на ринку молока і молочної продукції району, та виявлення посередницьких структур на ринку молока району (додається).
Термін: до 18 березня 2016 року.
2. Робочій групі, для інформування населення та суб’єктів господарської діяльності, які проводять закупівлю молока, розробити узагальнену пам’ятку щодо реалізації та закупки молока коров’ячого незбираного для промислової переробки, забезпечити моніторинг рівня закупівельних цін на молоко та проводити активну роботу щодо стабілізації цінової ситуації на ринку молока і молочної продукції району, усунення неофіційних посередників та існуючих порушень на ринку молока.
              
3. Контроль за виконанням проекту розпорядження залишаю за собою.

Голова  районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий

                            В. Котенко
                            А. Ланецький
                            Н. Никитюк 
                            В. Савчук
                            О. Тимофієва
                                                                                              Додаток 
                                                                                 до розпорядження голови   
                                                                                 райдержадміністрації
                                                                                 від «17»     03      2016 р.


Склад робочої групи
щодо стабілізації цінової ситуації на ринку молока і молочної продукції району та виявлення посередницьких структур на ринку молока Чечельницького району

 
Савчук Віталій                 -   перший заступник голови 
Володимирович                   райдержадміністрації

 Котенко Володимир        -  начальник управління агропромислового      Андрійович                          розвитку райдержадміністрації
 Матвієнко Сергій             -   начальник Чечельницького відділення  
Васильович                           Бершадської ОДПІ (за згодою)

 Сливняк Наталія              -  головний спеціаліст відділу економіки та   
 Іванівна                                 торгівлі райдержадміністрації

 Бурбело Анатолій 
 Васильович                       -  начальник управління Держпромспоживслужби у   
                                                Чечельницькому районі  (за згодою)

Решетник Ніна
Олександрівна                   -  начальник фінансового управління 
                                                райдержадміністрації

Блиндур Сергій                 -  сільський голова села Вербка(за згодою)
Андрійович
 Довгань Леонід                -  приватний підприємець(за згодою)
Анатолійович






Керівник апарату 
райдержадміністрації                                           О. Тимофієва


Довідка
погодження проекту розпорядження голови районної державної
адміністрації «Щодо стабілізації цінової ситуації на ринку молока і молочної продукції району та виявлення посередницьких структур на ринку молока Чечельницького району»


       Проект розпорядження розроблено з метою вивчення ситуації на ринку молока і молочної продукції та аналізу економічної обґрунтованості ціни на ринку заготівлі молока району та виявлення посередницьких структур на ринку молока району.
Погоджено
Без зауважень:

Керівник апарату
райдержадміністрації   			   				  О. Тимофієва


Із зауваженнями , пропозиціями)
які враховано                                        --------------------------          -------------------------                                                                      
                                                                 (  посада)                        (ініціали та прізвище
     
Із зауваженнями(пропозиціями)
які враховано частково                       ---------------------------        ---------------------------                                                        
                                                                 (посада)                          (ініціали та прізвище
Із зауваженнями (пропозиціями)		
які не враховано                                  --------------------------         -------------------------                                        
                                               
                  (посада)                           (ініціали та прізвище 

 




Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації					                   В. Котенко

Пояснювальна записка
до проекту розпорядження голови райдержадміністрації
«Щодо стабілізації цінової ситуації на ринку молока і молочної продукції району та виявлення посередницьких структур на ринку молока Чечельницького району»

                     1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.
	Проект розпорядження розроблено з метою вивчення ситуації на ринку молока і молочної продукції та аналізу економічної обґрунтованості ціни на ринку заготівлі молока району та виявлення посередницьких структур на ринку молока району.

	   2. Мета і шляхи її досягнення
          Мета даного розпорядження – вивчення ситуації на ринку молока і молочної продукції та аналізу економічної обґрунтованості ціни на ринку заготівлі молока району та виявлення посередницьких структур на ринку молока району.

                     3. Правові аспекти
 Виконання  розпорядження голови облдержадміністрації.
                     4. Фінансово-економічне обгрунтування
	Не потребує
                     5. Позиція заінтересованих органів
          Вивчення ситуації на ринку молока і молочної продукції та аналізу економічної обґрунтованості ціни на ринку заготівлі молока району та виявлення посередницьких структур на ринку молока району.

                      6. Регіональний аспект
	Не потребує
                    7.Громадське обговорення
	Не потребує
                     8.Прогноз результатів
          Прийняття даного розпорядження забезпечить вивчення ситуації на ринку молока і молочної продукції та аналізу економічної обґрунтованості ціни на ринку заготівлі молока району та виявлення посередницьких структур на ринку молока району.


Начальник управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації					                          В. Котенко




