УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 24 травня 2021року

місто Стрий

№ 111

Про створення робочої групи для планування заходів
нормованого забезпечення населення територіальної
громади у разі введення особливого періоду
Відповідно до ст. 36 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», на
виконання вимог Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (зі
змінами), Положення про нормоване забезпечення населення основними продовольчими
і не продовольчими товарами в особливий період», затвердженого постановою КИУ від
16.10.2008 року № 917-014, Наказу Міністерства економіки України від 02.12.2009 року
№ 1355дск «Про затвердження Порядку видачі населенню документів нормованого
забезпечення населення в особливий період» та з метою підготовки необхідних
документів і розрахунків щодо здійснення нормованого забезпечення населення
територіальної громади у разі введення особливого періоду:
1. Створити робочу групу посадових осіб апарату виконавчого комітету та інших
виконавчих органів міської ради у складі, вказаному в додатку до цього розпорядження..
2.Робочій групі (Журавчак М. Ю.) забезпечити в термін до 10 червня поточного
року :
2.1. Здійснення, відповідно до постанови КМУ від 12.05.2007 року №732-05,
чисельності груп населення територіальної громади , що підлягають забезпеченню
продовольчими та не продовольчими товарами в особливий період за встановленими
нормами їх споживання.
2.2. Підготовку пропозицій щодо створення системи позаштатних пунктів видачі
документів нормованого забезпечення населенню міста Стрия та сільських населених
пунктів громади у відповідності до вимог Наказів Мінекономіки України, визначення
посадових осіб, що плануються залучатись до складу їх адміністрації ти визначення
місць роботи у разі необхідності в 2021 році.
2.3. Визначення Переліку
підприємств торгівлі продовольчими і не
продовольчими товарами та підприємств громадського харчування на території міста
Стрия і сільських населених пунктів через які буде здійснюватись відпуск населенню по
відповідних картках і абонементах продовольчих і не продовольчих товарів та
забезпечення одно- і двох разовим гарячим харчуванням деяких категорій населення.
2.4. Визначення Переліку суб’єктів господарювання на території міста Стрия і
сільських населених пунктів – виробників продовольчих і не продовольчих товарів для
потреб життєзабезпечення населення територіальної громади.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Дмитришина М, С.
Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Додаток
до розпорядження міського голови
від 24 травня 2021 р. № 111

СПИСОК
посадових осіб, залучених до складу робочої групи, призначених до складу
робочої групи для планування заходів нормованого забезпечення населення
територіальної громади у разі введення особливого періоду
№
з/п

1.
2.

3.

Посадова особа, яка залучена до
складу робочої групи

Питання, які будуть вирішуватись посадовою
особою робочої групи
Керівник групи. Займається питаннями
Заступник міського голови
організації роботи групи
Журавчак Михайло Юрійович
Начальник відділу з питань НС та Заступник керівника групи. Займається
питаннями узагальнення матеріалів,
ЦЗН, оборонної і мобілізаційної
напрацьованих членами групи і включення їх до
роботи Харик Євген Євгенович
проекту рішення міськвиконкому щодо
створення системи НЗН ТГ в особливий період
Займається питаннями:
Начальник управління ЖКГ
- складання Переліку ОСББ, створених в межах
міської ради Пастущин Ігор
територіальної громади (назва і адреси ОСББ,
Ярославович
прізвище, ініціали і контактний телефон їх
керівників) , які повинні будуть організовувати
отримання документів НЗ непрацюючих
мешканців підвідомчих будинків;

4.

Начальник служби з питань
торгівлі, громадського
харчування та захисту прав
споживача виконкому міської
ради Засанська Наталія
Мирославівна

5.

Начальник відділу економічного
розвитку та
стратпегічногоплануванн Баран
Галина Миронівна
Начальник відділу
промисловості, аграрної політики
та підприємництва виконкому
міської ради Лесів Василь
Ярославович

6.

- планування виділення автомобіля для
перевезення у виконавчий період документів
НЗН від місця зберігання їх в області до
карткового бюро Стрийської міської ради
Займається питаннями:
- визначення закладів торгівлі продовольчими і
не продовольчими товарами та закладів
громадського харчування на території міста
Стрия і сільських населених пунктів, які будуть
задіяні для відпуску продовольчих і не
продовольчих товарів та забезпечення гарячого
харчування населенню за відповідними
документами НЗН;
- організації проведення інвентаризації залишків
товарів закладах торгівлі на момент
запровадження нормованого забезпечення
населення
Займаються питаннями:
визначння
Переліку
суб’єктів

господарювання на території міста Стрия і
сільських населених пунктів – виробників
продовольчих і не продовольчих товарів для
потреб
життєзабезпечення
населення
територіальної громади при запровадженні
НЗН

7.

Головний спеціаліст відділу з
питаньНС та ЦЗН, оборонної і
мобілізаційної роботи виконкому
міської ради Лукач Василь
Миколайович

Займається питаннями:
здійснення
розрахунків
щодо
кількості
документів НЗН, необхідних міській раді для
забезпечення
всіх груп населення міста і
сільських населених пунктів громади в перший
місяць з моменту запровадження НЗН;
здійснення
розрахунків
щодо
потреби
продовольчих
товарів
для
здійснення
нормованого забезпечення населення громади в
перший місяць з моменту запровадження НЗН

8.

Інспектор відділу з питань НС та
ЦЗН, оборонної і мобілізаційної
роботи виконкому міської ради
Липа Анатолій Борисович

Займається питаннями:
- доведення членам робочої групи вимог
нормативних документів щодо створення і
організації функціонування системи НЗН при
введенні особливого періоду;
- підготовка та подання на затвердження
міському голові пропозицій щодо створення і
організації функціонування системи НЗН в
Стрийській територіальній громаді при введенні
особливого періоду;
- оформлення проекту рішення виконкому
міської ради щодо створення і організації
функціонування системи НЗН в Стрийській ТГ у
разі введення особливого періоду

Керуюча справами міськвиконкому

Оксана Затварницька

