Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 21 березня 2012 р.№12-6/VI
Про районну програму захисту
прав споживачів на 2012-2016 роки.
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про захист прав споживачів», рішення обласної ради від
28.12. 2011 р. №11-1/VI «Про програму захисту прав споживачів у Черкаській
області на 2012-2016 роки», висновків постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, інформаційної та
молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму захисту прав споживачів на 2012-2016 роки
(далі – Програма) згідно додатку.
2. Районній державній адміністрації, районному відділу УМВС України в
Черкаській області, державній податковій інспекції у Городищенському
районі, управлінню ветеринарної медицини у Городищенському районі,
районній
санітарно-епідеміологічній
станції,
органам
місцевого
самоврядування забезпечити виконання заходів Програми.
3. Контроль покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони
здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, інформаційної та молодіжної
політики, туризму, фізичної культури і спорту.
В.о. голови районної ради

О.О. Біба
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Додаток
до рішення районної ради
від 21.03.2012 р. №12-6/VI

РАЙОННА ПРОГРАМА
захисту прав споживачів на 2012 – 2016
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Становлення цивілізованих взаємовідносин між учасниками споживчого
ринку, задоволення потреб споживачів у товарах і послугах має здійснюватись на
основі безумовного додержання вимог щодо їх якості, безпеки та гарантованого
рівня споживання, постійного цілеспрямованого контролю за цим процесом з боку
держави.
При постійному зростанні обсягів споживання та насичення ринку продовольчими і
промисловими товарами, у тому числі іноземного виробництва, ще гостріше постає
питання забезпечення їх відповідності вимогам щодо якості та безпеки.
Фахівцями управління у справах захисту прав споживачів у Черкаській області
протягом 11 місяців 2011 року зафіксовано – 2162 випадки відсутності своєчасної та
повної інформації щодо якості товарів та виконуваних робіт.
Відсутність навчально - інформаційної бази, законодавча неврегульованість окремих
відносин на споживчому ринку, відсутність підрозділів по захисту прав споживачів
на міському та районному рівнях не дають можливості для комплексного вирішення
споживчих проблем.
За таких обставин підвищення рівня захисту прав споживачів має бути в
центрі уваги відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
Районна Програма захисту прав споживачів на 2012-2016 роки ( далі –
Програма) спрямована на удосконалення регулювання відносин на споживчому
ринку Городищини між споживачами товарів, робіт, послуг і виробниками,
продавцями та визначення механізму реалізації заходів щодо захисту їх прав.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основною метою Програми є комплексне розв’язання проблем, які існують на
споживчому ринку району та захист інтересів і прав громадян як споживачів
товарів, робіт і послуг, що може бути досягнуто шляхом підвищення рівня
інформованості та правової обізнаності споживачів стосовно реалізації і захисту їх
прав.
ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ є :
- забезпечення наповнення ринку району якісними товарами народного
споживання, впровадження систем контролю їх якості та безпеки;
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- активізація діяльності органів державного контролю і нагляду, місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо захисту
прав споживачів від насичення споживчого ринку неякісними, небезпечними
роботами, товарами, послугами;
- сприяння розвитку громадського руху споживачів в районі;
- забезпечення об’єктивної, доступної та своєчасної інформації про товари,
роботи, послуги, що реалізуються;
- вдосконалення контролю за станом якості та безпечності продукції на
Городищенському ринку та в населених пунктах району, де є спеціально
відведені місця для виїзної торгівлі (згідно рішення органів місцевого
самоврядування ).
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного
та місцевих бюджетів.
ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу :
- активізувати роботу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування щодо забезпечення захисту прав споживачів на території
району;
- наповнити споживчий ринок району більш якісними та безпечними товарами,
роботами, послугами;
- підвищити рівень поінформованості населення району щодо положень
законодавства про захист прав споживачів, якість та безпеку товарів.
МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління економіки
райдержадміністрації.
Виконавці заходів Програми щорічно до 20 січня інформують управління
економіки райдержадміністрації про стан виконання Програми.
Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми управління
економіки райдержадміністрації подає щорічно до 1 лютого управлінню у справах
захисту прав споживачів у області.
Керуюча справами районної ради

Т.М. Горідько
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Додаток
до районної Програми захисту прав споживачів
на 2012-2016роки

ЗАХОДИ
щодо виконання районної Програми захисту прав споживачів на 2012-2016 роки
№
п/п

Зміст заходу

1

1

2

3

4

5

1

2

Відповідальні виконавці

2
І. Організаційно - методичні заходи
Визначити відповідальних осіб
з райдержадміністрація,
питань забезпечення захисту прав виконкоми місцевих рад
споживачів
Сприяти
створенню
в
районі райдержадміністрація,
громадських організацій з питань виконкоми місцевих рад
захисту прав споживачів
Розробляти та затверджувати в райдержадміністрація,
установленому
порядку
плани виконкоми місцевих рад
спільних дій органів державного
контролю і нагляду в частині захисту
прав споживачів
З метою недопущення на споживчий Городищенський РВ УМВС
ринок
району
неякісних
та України в Черкаській області,
фальсифікованих товарів, зокрема , ДПІ в Городищенському районі
контрабандних алкогольних напоїв, ( за згодою )
тютюнових виробів тощо, проводити
заходи щодо встановлення каналів
надходження
таких
товарів
та
виявлення
підпільних
цехів
з
виготовлення
товарів
народного
споживання
Щорічно при формуванні відповідних райдержадміністрація,
бюджетів розглядати питання про виконкоми місцевих рад
виділення коштів для відбору зразків
на проведення випробувань харчової
продукції з метою визначення її
відповідності
вимогам
чинних
нормативних
документів
та
упередження на споживчий ринок
області неякісних товарів
ІІ. Контрольно - профілактичні заходи
Здійснювати контроль якості продуктів Управління
ветеринарної
тваринного
походження,
що медицини в Городищенському
реалізуються на ринках району
районі,
райдержадміністрація,
виконкоми місцевих рад
Вивчити роботу ринків з продажу Управління
ветеринарної
продовольчих
та
непродовольчих медицини
в
товарів та здійснити заходи з Городищенському районі,
упорядкування їх діяльності.
райдержадміністрація, райСТ,
виконкоми місцевих рад

Термін
виконання
( роки )
3
2012-2016

2012-2016
1 квартал
щорічно

2012 -2016

Щорічно

2012 - 2016

2012 - 2016
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Городищенський РВ УМВС
України в Черкаській області,
управління ветеринарної
медицини в Городищенському
районі, райдержадміністрація,
виконкоми місцевих рад
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Вжити заходів щодо упорядкування „
вуличної” торгівлі відповідно до
встановлених правил і технологічних
вимог стосовно продажу товарів
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Проводити комплексні перевірки за Відділ розвитку інфраструктури
додержанням вимог нормативно - та житлово-комунального
правових актів щодо якості та вартості господарства управління
послуг передусім у сфері житлово – економіки райдержадміністрації,
комунального господарства, зв’язку та виконкоми місцевих рад
транспорту.
ІІІ. Інформаційно – просвітницькі заходи
Здійснювати
інформаційно
– райСЕС , управління
просвітницьку роботу серед населення ветеринарної медицини в
району щодо роз’яснення норм і Городищенському районі, відділ
положень законодавства з питань з питань внутрішньої політики,
захисту прав споживачів, забезпечення зв’язків із засобами масової
і
надання
відповідної
правової інформації та громадськістю
допомоги.
райдержадміністрації, виконкоми
Забезпечити функціонування постійно місцевих рад
- діючої рубрики „ Споживач” в
газетах
„ Вісник Городищини”, „
Городище ”.
Проводити виїзні наради – семінари, „ райдержадміністрація,
круглі столи ” за участю працівників виконкоми місцевих рад
місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та
суб’єктів підприємницької діяльності з
питань захисту прав споживачів
Продовжити роботу щодо створення на райдержадміністрація,
ринку району
консультативних виконкоми місцевих рад, райСТ
пунктів для упередження порушень
прав споживачів та розгляду скарг
Забезпечувати
оприлюднення
у Відділ внутрішньої політики
засобах масової інформації результатів ,зв’язків із засобами масової
роботи органів державного нагляду та інформації та громадськістю
контролю з питань захисту прав райдержадміністрації, виконкоми
споживачів
місцевих рад
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Керуюча справами районної ради

Т.М. Горідько

2012 - 2016

2012 - 2016

постійно

2012 - 2016

2012 -2016

Щоквартально

