
 
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

28 квітня 2022 року                                     Деражня                                                         № 41 

 

 

Про утворення рейдової групи з контролю  

за цінами на соціально важливі товари і послуги 

на території Деражнянської міської територіальної громади 

 

На підставі  п.п. 2 пункту «б» частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Розпорядження Хмельницької районної військової 

адміністрації від 08.04.2022 року № 07/2022-р, «Про контроль за ціновою ситуацією в 

Хмельницькому районі», з метою забезпечення цінової стабільності в умовах воєнного 

стану, виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

 

ВИРІШИВ : 

 

1. Утворити рейдову групу з контролю за цінами на соціально важливі товари і 

послуги на території Деражнянської міської територіальної громади, у складі згідно з 

додатком 1 (додається). 

 

2. Рейдовій групі забезпечити контроль у встановленому законом порядку за 

встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари: борошно 

пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, 

яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія 

соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, 

картопля, етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, 

антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні, бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне, 

газ скраплений для автомобілів. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

 

 

 

Міський голова                         Андрій КОВПАК 

  

 



Додаток 1 

Рішення виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради  

від 28 квітня 2022 року № 41 

 

 

Склад рейдової групи з контролю за цінами на соціально важливі  

товари і послуги на території Деражнянської міської територіальної громади 

 

 

Голова рейдової групи: 

БЕДНАРСЬКИЙ  

Олексій Альбінович 
- 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, керівник робочої 

групи 

 

Члени рейдової  групи: 

КАЩУК  

Роман Сергійович  
- 

Головний спеціаліст з публічних закупівель 

відділу економіки, інвестицій та комунальної 

власності апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 

   

БАРТКО 

 Сергій Іванович 
- 

Спеціаліст 1 категорії відділу житлово-

комунального господарства та благоустрою 

апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради 

   

СТРІЛЕЦЬКИЙ  

Едуард Броніславович 
- 

Начальник Деражнянського управління 

головного  управління Держспоживслужби в 

Хмельницькій області (за згодою) 

   

ГЕЙСУН  

Олег Володимирович 
- 

Старший ДОП СПД №1 ВП №3 Хмельницького 

РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан 

поліції (за згодою) 

   

ЯНІН  

Володимир Миколайович 
- 

Старший ДОП СПД №1 ВП №3 Хмельницького 

РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан 

поліції (за згодою) 

   

ЛУК’ЯНЧУК 

Валентина Василівна 
- 

Головний спеціаліст відділу державного 

контролю у сфері обігу лікарських засобів, 

медичної продукції та обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Державної служби з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками у Хмельницькій 

області (за згодою) 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради                                         Олексій БЕДНАРСЬКИЙ 


