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ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI

ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.06,2022
N9 59-к

вiдповiдно до Законiв Украiни <про лержавну службу>, постаtlов
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 26 вересня 20l2 року Nl 887 <Про затверджен}lя
Типового положення про структурниЙ пiдроздiл мiсцевоi державно[
адмiнiстрацiТ>, вiд 23 травня 2018 рокУ N9 434 <Про внесення змiн до деяких
постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни>, розпорядження виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi рали (КиiвсьКоi MicbKoi державноi алмiнiстрачii) вiл 3l сiчня
20ll року ЛЬ l2l <Про реалiзацitо районними в MicTi Киевi державними
адмiнiстрацiями окремих повноважень) та розпорядження Печерськоi районноi
в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii вiд 17 травня 2022 року Nэ 55-к <Про
упорядкування структури Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii>:

l. здтвЕрдИТИ Положення про вiддiл торгiвлi, споживчого ринку та
пiдприемництва Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, що
додаеться.

2. визндтИ такими, що втратили чиннiсть розпорядження ПечерськоТ
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii вiд l9 квiтня 20l9 року ЛЬ б]-к
ппро затвердження Положення вiддiлу торгiвлi .га споживчого ринку
печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii та посадових
iнструкцiй пРацiвникiв вiддiлр зi змiнами та розпорядження ПечерськоI
районноi в MicTi Кисвi державноТ алмiнiстрацii вiд l3 серпня 20l8 року N9 l82-K
<Про затверДження ПолоЖення прО секl,ор з питань пiлприсмничтва Печерськtli'
районноi .в MicTi Киевi 

.державноi адмiнiстраuiТ та посадових iHc,l,py,Kuiri
прац1вникlв сектору) з1 змlнами.

br виконанням цього розпорядження покласти на першого
аг и pcbKoi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстраltii'
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Про затвердження Положення
вiддiлу торгiвлi, споживчого ринку
та пiдприемництва Печерськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстраuii

Наталiя КОНДРАШОl]А
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1.Вiддiл торгiвлi, споживчого ринку та пiдприемницгва Печерськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii (далi - вiддiл) створено головою
Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii, входить до складу
апарату Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii iB межах
ГIечерського району забезпечус виконання покJIадених на вiддiл завдань,

2. В iддiл безпосередньо пiдпорядкований та пiдзвiтний засryпнику
голови Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii згiдно з

розподiлом обов'язкiв мiж заступниками голови Печерськоi раЙонноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii.
3. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею та законами

Украiни, актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказами
MiHicTepcTB, iнших центрЕrльних органiв виконавчоi влади, рiшеннями
КиiвськоТ мiськоi ради, розпорядженЕями голови виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
розпорядженнями голови Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii, а також положенням про вiддiл.

4. Вiддiл немае сгаryсу юр1,1да,*rоi осби публi.*rого гrрва_

5. Основними завданнJIми вiддi.тry е забезпечення реалiзачii державноi
полiтики у сферi внутрiшньоi торгiвлi та побутового обслуговування населенrш,

реалiзацii на територiТ району державноi полiтики щодо розвитку
пiдприсмництва, промислового комплексу, державноi реryляторноi полiтики у
сферi господарськоi дiяльностi.

б, Вiддiл, в межах наданих Печерськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй
адмiнiстрацii повноважень, викону€ TaKi завдання: вiдповiдно до визначених
гаIryзевих повноважень виконуе TaKi завданIя:

б. l. органiзовуе виконання Констиryчii i законiв УкраТни, ак,гiв
Президента Украiни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни, наказiв MiHicTepcTB, iнших
центр.rльних органiв виконавчоi влади, рiшень КиТвськоТ MicbKoi ради,
розпоряджень виконавчого органу КиiЪськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii), розпоряджень ПечерськоТ районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii;

б.2. взаемодiе з вiдповiдними органами влади у сферi захисту прав
споживачiв;
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б.3. здiйснюе у межах cBoei компетенцii i встанов]lених законодавством
вимог органiзацii контролю за якiстю обслуговування населення
пiдприемствами розлрiбноi торгiвлi, ресторанною господарства, побугового
обсrryговуъання населенIul, ринкiв незалежно вiд форм власностi та вiдомчоi
пiдпорядкованостi;

6.4. постiйно iвформус Еаселенtul про проведеншI ярмарковID( заходiв на
терlтюрii району;

6.5. бере r{асть у розробленнi проектiв розтrоряджень голови Печерськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, проектiв наказiв керiвника
апарату райдержадмiнiстрацii з питань, що н€шежать до компетенцii вiддiлу;

6.6, бере yt{acTb у пiдготовцi проектiв угод, договорiв, меморандумiв,
протоколiв зустрiчей робочих груп у межах cBoix повноважень;

6.7. готуе самостiйно або разом з iншими структурними пiдроздiлами
iнформацiйнi та аналiтичнi матерiали для поданяя головi райдержадмiнiстрацii;

6.8. iнформуе суб'ектiв пiдприемницькоi дiяльностi, пiдприемства
торгiвлi, ресторанного господарства, побутового обслуговуваннJI населеннrI та

ринки щодо змiн в законодавствi;
6.9. забезпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання i протидii корупцii;
6.10. розглядае в установленому порядку звернення громадян,

громадських об'еднань, державних, недержавних пiдприемств, установ та
органiзацiй;

6.11. опрацьовуе запити i звернення народних депутатiв Украiни та
депутатiв Киiвськоi MicbKoi ради;

6.12. забезпечу€ доступ ло публiчноi iнформацii, розпорядником якоi BiH
е;

б.13. забезпечуе у межах cBoix повноважень виконання завдань
мобiлiзацiйноi пiдготовки, цивiльного захисту населеннrI, дотримання вимог
законодавства в oxopoHi працi, пожежноi безпеки;

б.l4. забезпечуе у межах cBoix повноважень реалiзаuiю державноi
полiтики стосовно захисту iнформацii з обмеженим доступом;

6.15. забезпечус захист персональних даних;
6.16. забезпечуе надання методологiчноi, консультативноI i

органiзацiйноi допомоги суб'ектам пiдприемництва, пiдприемствам торгiвлi,
ресторанного господарства, побутового обслуговуваннl! населення та ринкам
незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкlъанIu, окремим громадян€lп4 з питань,
що вiдносяться до компетенцii вiддiлу;

6.17. здiйснюе органiзацiйне забезпечення роботи Координацiйноi ради з
питань розвитку пiдприсмництва при Печерськiй районнiй в MicTi Кисвi
лержавнiй адмiнiстрацii;

6,18. розробляе та подае на затвердження план дiяльностi з пiдготовки
проектiв реryJIяторних aKTiB Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii та змiн до нього на календарний piK вiдповiдно ло iнформацii,
наданоi структурними пiдроздiлами та подае його для оприлюднення на
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сторiнцi Печерськоi районноi MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii веб-порталу
Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii;

6.19. здiйснюе контроль за дотриманням порядку пiдготовки реryляторних
aKTiB райдержадмiнiстраuii;

6.20. бере участь у пiдготовцi звiтiв голови Печерськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii;

6.2l. здiйснюе iншi передбаченi законом повноваження.
7. Вiддiл дrя здiйсненtи повноважеЕь та викон€lння з.lвдalнь, що визначенi мас

право:
7.1. одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших

структурних пiдроздiлiв Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприсмств, установ та
органiзацiй незалежно вiд форми власностi та ix посадових осiб iнформачiю,
документи i матерiали, необхiднi для викоЕаннJI покладених на нього завдань;

7.2. залучати до виконання окремих робiт, 1..racTi у вивченнi окремих
питань спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв Печерськоi

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ, районних комун€Lпьних
пiдприемств, установ та органiзацiй (за погодженням з ix керiвниками),
представникiв громадських об'еднань (за згодою);

7.3. вносити в установленому порядку пропозицii щодо удосконаJIення
роботи Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii у напрямку
сприяння розвитку пiдприемництва, торгiвлi, ресторанного господарства, сфери
послуг та ринкiв;

7.4. користуватися в установленому порядку iнформацiйними базами
органiв виконавчоi влади, системами зв'язку i комунiкацiй, мережами
спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами;

7.5. скликати в установленому порядку наради, семiнари з питань, що
ншIежать до ii коьшrегенцii;

7.6. здiйскювати координацiю роботи пiдприемств торгiвлi, ресторанного
господарства, побуry, ринкiв незалежно вiд форм власностi з питань забезпечення
потреб району у товарaй широкого вжитку та послугах, забезпечуе доведеннrl до
них нормативних та розпоряJн}rх лorcyrvreHTiB вищих представницьких та
виконавчих органiв, контролюе ik виконанш{;

7.7. здiйсrповати проведення монiторинry, економiчного аналiзу рiвня чiн
на ринку продовольства, приймати участь (за необхiдностi) в розробui
пропозицiй щодо проведення цiновоi полiтики на споживчому ринку та у
cTBopeHHi системи iнформування населеннJI про попит на цi товари;

7.8. iнформувати пiдприемства торгiвлi, ресторанного господарства,
побутового обслуговуваннJI населеннrI та ринки про r{асть у виставках,
Koнý/pcttx, ярмаркutх, аукцiонах, тощо;

7.9. залучати пiдприсмства торгiвлi, ресторанного господарства району
до участi у торговельному обслуговуваннi державнI,D(, мiських та районних
заходiв вiдповiдно до затвердженого плану заходiв;
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7.10. органiзовувати проведення ярмаркiв, сезонноi торгiвлi вiдповiдно
до розпоряджень виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрачii) ;

7.|1,. органiзовувати проведення районних KoHKypciB з питань
пiдвищення рiвня побутового обсrryговуванtul населенIu;

7.12. здiйснювати, в межах повноважень, самостiйно або разом з
вiдповiдними державними органами контроль за дотриманням пiдприемствами
торгiвлi, ресторанного господарства та сфери побуту норм i правил
обслуговування;

7.13. проводrпr обстеженrrя суб'екгiв юсподарюван}и, що здiйсrпоютъ

дiяrьнiсть у сферi торгiв.пi, ресторанною к)сподарства, поб}товоm обслуговування
HaceJreHшI i рш*сiв на предмет дотримtlння ними вимог чинного законодавства в цiй
сферi та сrгршаrдrя необхiдноi iнформацii, що н€lлежить до кошlеrенцii вiдцfury;

7.14. прldп,rати r{асть у нарадах, ceMiHapax, що проводять вiдповiднi
служби MicbKoi та районноi державних адмiнiстрацiй з питань пiдприемництва,
здiйснення торговельноi дiяльностi, ресторанного господарства, побутового
обслуговування населення та ринкiв;

7.|5. координувати роботу об'ектiв побутового, торговельного
обслуговування та ресторанного господарства, що перебувають у комунмьнiй
власностi вiдповiдних територiальних громад, забезпечення iх належного

утриманшI та ефективноi експлуатацii, необхiдного рiвня та якостi послуг
населенню;

7.16. взаемодiяти з вiдповiдними органами влади у сферi захисту прав
споживачiв;

7.17. встановлювати зрl^rний длJI ItаселенЕrl режим роботи пiдприемств
комун€шьною господарства, торгiвлi та громадського харчуванrrя, побутового
обсrгутовуваннrl населеннrI, що наJIежать до KoMyHaJIbHoi в.пасностi вйповiдних
територiальнlл< громад, а також за погодженням з власЕиком, встановJIювати
зрl"tний дJuI населення режим роботи розташованих на вiдповiднiй територii
пiдприемств та органiзацiй сфери обслуговуванIrя населеншI незалежно вiд форм
власностi.

8. Вiдцiл в установленому законодавством порядку та у межах
повнов€Dкень взаемодiе з iншими структурними пiдроздiлами та апаратом
Печерськоi районноi в MicTi Киевi державIлоi адмiнiстрацii, структурЕими
пiдроздiлами КиiЪськоi MicbKoi державtrоi адмiнiстрацii, а також
пiдприемствами, установами та органiзацiями з метою створення умов для
провадження послiдовноi та узгодженоi дiялыlостi щодо cTpoKiB, перiодичностi
одержання iнформацii, необхiдноi для виколIаI]IIя покладених на вiддiл завдань
та здiйснення запланованих заходiв.

9. Вiддiл очолюе начыIьник, який призttа.Iаеться на посаду i звiльняеться
з посади керiвником апарату Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiТ згiдно iз законодавством про дер)I(авну службу за погодженням з
органом виконавчоi влади вищого рiвня.

10. Начальник вiддiлу:
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10.1. здiйснюе керiвництво зirlцiлом, несе персонЕrльну вiдповiлальнiсть за
органiзацiю та результати Його дiяльностi, сприяе створенню н.rпежних умов
працi у вiддiлi;

10.2. подае на затвердження головi Печерськоi районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii положення про вiддiл;

l0.3. подае на затвердження керiвнику апарату Печерськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii посадовi iнструкцii працiвникiв вiддiлу,
розподiляе обов'язки мiж ними;

10.4. плануе роботу вiдцiлу, вносить пропозицii щодо формування планiв
роботи Печерськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii;

1 0.5. вживас заходiв до удосконirлення органiзацiТ та пiдвищення
ефективностi роботи вiддiлу;

10.6. звiтуе перед головою Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii про виконання покладених на вiддiл завдань та затверджених
планiв роботи;

l0.7. може входити до складу комiсiй Печерськоi райоlлноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii;

l0.8. вносить пропозицii щодо розгляду питань на засiданнях
Координачiйноi ради з питань розвитку пiдприемництва при Печерськiй
районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацii;

10.9. представля€ iнтереси вiддiлу у взаемовiдносинах з iншими
структурними пiдроздiлами та апаратом Печерськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii, структурними пiдроздiлами вIlконавчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiською державноТ алмiнiстрачii), з
мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчоi влади, органами
мiсцевого самоврядування, пiдприсмствами, установами та органiзацiями - за
дорученням керiвництва алмiнiстрацii;

10.10. подае керiвнику апарату Печерськоi районIIоi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii пропозицii щодо заохочення державtтlлх службовцiв
вiддirry;

1 0. 1 l забезпечус дотримання працiвниками вiддiлу правIlл внутрiшнього
трудового розпорядку та виконавськоТ дисциплiни;

l0.12 здiйснюе iншi повноваження, визначенi законом.
11. Начальник вiддirry може мати заступника, який призttа.tасться на посаду

та звiльrrяgгься з посади керiвником апарату Печерськоi райоttrrоI в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii згiдно законодавства УкраiЪи.

12. Граничну чисельнiсть визначас голова Печерськоi районпоi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii у межах вiдповiдних бюджетнllх призначень.

Керiвник апарату Олсlrа ЩОНЕI]Ь


