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УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28.03.2016 р. № 73 р
м. Володимир-Волинський
Про проведення торгової акції 
«Купуємо володимир-волинське»

З метою створення сприятливих умов місцевим товаровиробникам для  реалізації продукції, відповідно до рішень міської ради від 15.04.2011 р. №7/15 «Про затвердження переліку місць влаштування літніх торгівельних майданчиків для сезонної торгівлі» із внесеними доповненнями від 20.06.2012 р. № 18/11, та від 24.12.2015 року № 4/2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2016-2017 роки», керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

	Визначити місце проведення торгової акції «Купуємо володимир-волинське» за адресою: м. Володимир-Волинське вул. Князя Василька, 1 біля території «СТ «Володимир-Волинський ринок»
	Затвердити Положення про проведення торгової акції «Купуємо володимир-волинське» (додається).
	Управлінню економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради (Субицька О.М.):

3.1. Забезпечити організацію проведення даних заходів.
          	    3.2. Довести дане розпорядження до відома суб’єктів господарювання -    
                     товаровиробників та жителів міста шляхом оприлюднення його в
                     засобах масової інформації.
	Доручити відділу майнових та земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради  (Процька Л.С.) укладати договори оренди місця проведення  торгової акції «Купуємо володимир-волинське».
	Муніципальній поліції (Стрюк С.В.) забезпечити громадський порядок та дотримання правил благоустрою міста. 
	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови  Кулікову Л.В.


Міський голова							П.Д.Саганюк
Субицька 35709

       Затверджено
							        розпорядження міського голови
							        28.03.2016 р. № 73 р				 


Положення 
Про проведення торгової акції 
«Купуємо володимир-волинське»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення розроблено з метою:
	створення сприятливих умов для розвитку товаровиробників м. Володимира-Волинського та просування їх товарів, робіт і послуг на споживчий ринок міста та за його межі.
	задоволення потреб населення міста в товарах та послугах належної якості за доступними цінами.
	формування у жителів почуття патріотизму та гордості за рідне місто.

	У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

«Акція» - захід, безпосередньо пов'язаний з презентацією та реалізацією продукції, що виробляється товаровиробниками м. Володимира-Волинського.
Місце проведення акцій - майданчик по вул. Князя Василька, 1, біля території «СТ «Володимир-Волинський ринок».
Організатор «Акцій» - управління економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету міської ради;
Учасники «Акцій» - місцеві суб’єкти господарювання – товаровиробники, які зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства у м. Володимирі-Волинському та реалізують свою власну продукцію.
	 Проведення «Акцій» повинно відбуватись у переважній більшості випадків у вихідні та передсвяткові дні. 


ІІ. ОРГАНІЗАТОР ТА УЧАСНИКИ «АКЦІЇ».

	2.1. Організатор «Акції»:
	2.1.1. Повинен дотримуватись вимог чинного законодавства України, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють торгівельну діяльність.
	2.1.2. Забезпечує розміщення учасників у визначеному місці.
	2.1.3. Здійснює заходи щодо взаємодії з органами, що забезпечують охорону громадського порядку у місці проведення «Акції».
	2.1.4. Може залучати на договірних засадах інших суб'єктів господарювання до виконання робіт, надання послуг, необхідних для  організації та проведення необхідних заходів.
	2.1.5. Інформує жителів міста про дату та період проведення «Акцій» через засоби масової інформації.
	
	2.2. Учасники «Акції»:
	2.2.1. Реалізовують продукцію за цінами, виробників.
	2.2.2. Встановлюють необхідне торгівельне та інше устаткування, утримують його у належному художньо-естетичному стані.
	2.2.3. Самостійно встановлюють рекламні засоби (плакати, банери, вивіски), які інформують про проведення акції «Купуємо володимир-волинське» та поширюють інформацію про учасника «Акції».
2.2.4. У місці проведення «Акції» повинні мати усі необхідні документи, що підтверджують якість та безпечність реалізованої продукції.
2.2.5. Зобов’язані укладати договір оренди місця проведення «Акції» із відділом майнових і земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради.

IIІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ  ДЛЯ УЧАСТІ  У АКЦІЇ «КУПУЄМО ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ»

3.1 Для проведення «Акції» суб'єкт господарювання подає на ім'я міського голови заяву встановленого зразка.
3.2. Підставою для відмови у проведенні заходу є відсутність необхідних документів, виявлення недостовірності відомостей у документах, відсутність вільної території.

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

4.1. Положення є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності, які беруть участь у «Акції»
4.2. Організатор «Акції» несе відповідальність за її організацію та проведення. 
4.3. Утримання місця проведення «Акції» здійснюється відповідно до Правил благоустрою міста затверджених рішенням міської ради від 11.09.2003 року № 10/11 «Про встановлення правил благоустрою території, паркування транспортних засобів, тиші в громадських місцях м. Володимира-Волинського». Порушення Правил благоустрою території міста тягне за собою адміністративну відповідальність згідно із чинним законодавством України.





Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради							Н.Т.Прогонюк
	




