
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 17.08.2017                    Ужгород            №  331  

 

 

Про робочу групу 

 

 

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", "Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", 

ст. 18 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", беручи до 

уваги лист Ужгородського міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області 11.08.2017 № 187, з метою 

запобігання розповсюдженню захворювань на африканську чуму свиней та 

припинення несанкціонованої торгівлі живими тваринами, продукцією 

тваринництва та харчовими продуктами тваринного походження: 

1. Утворити робочу групу з припинення в місті несанкціонованої 

(стихійної) торгівлі живими тваринами, продукцією тваринництва та 

харчовими продуктами тваринного походження у складі згідно з додатком. 

2. Робочій групі вжити заходів щодо виявлення та притягнення винних 

осіб до адміністративної відповідальності згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

3. Відділу інформаційної роботи (Кохан А.І.) забезпечити висвітлення 

інформації про заходи, вжиті до порушників у сфері торгівлі, у засобах 

масової інформації. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

В. о. міського голови,  

заступник міського голови              І. Фартушок

      

.  

 

 

 

 

 



Додаток 

       до розпорядження міського голови 

       17.08.2017 №  331 

 

 

СКЛАД  

робочої групи з припинення в місті несанкціонованої (стихійної) торгівлі 

живими тваринами, продукцією тваринництва та харчовими продуктами 

тваринного походження 

 

Фартушок Ігор Іванович заступник міського голови, голова робочої 

групи 

Ігнацевич Лілія Іванівна начальник Ужгородського міського 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області, заступник голови робочої групи 

(за згодою) 

 

Члени робочої групи: 

 

Кохан Алла Іванівна -  начальник відділу інформаційної роботи 

Лелекач Наталія Орестівна - начальник відділу підприємництва 

управління економіки та стратегічного 

планування 

Марценишин Юрій Ігорович - начальник управління патрульної поліції 

у містах Ужгороді та Мукачеві 

Департаменту патрульної поліції (за 

згодою) 

Травіна Ольга Валеріївна  - начальник управління економіки та 

стратегічного планування 

Улинець Володимир Іванович - начальник Ужгородського відділу поліції 

ГУНП в Закарпатській області (за згодою) 

Штефуца Віталій Олександрович - начальник відділу  запобігання і протидії   

корупції та взаємодії з правоохоронними   

органами 

Шушка Олександр Іванович - в.о. начальника відділу муніципальної  

інспекції з благоустрою 

 

 

 

Керуючий справами виконкому      О. Макара 

 

 

 

 

 

 


