
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ВІД / Д . . 0  5 ~ -о Ь 0 4 .5 ~ м. Бурштин №

Про проведення в м.Бурштин рейду-перевірки 
закладів торгівлі у рамках Всеукраїнської 
інформаційно-профілактичної акції 
«Відповідальність починається з мене»

На виконання Указу Президента України від 06 січня 2010 р. №6 «Про деякі заходи щодо 
сприяння вирішенню актуальних питань молоді», наказу Міністерства у справах сім'ї, молоді та 
спорту від 26 лютого 2010 р. №539, наказу Міністерства молоді та спорту України від 21 січня 2014 
р. №104 «Про затвердження положення про проведення Всеукраїнської інформаційно- 
профілактичної акції «Відповідальність починається з мене»», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 5 лютого 2014 р. за №219/24996 та з метою пропаганди і утвердження здорового 
способу життя молоді:

1. Відділу у справах молоді і спорту (Олексин Г.М.) організувати і провести 14.05.2015р 
рейд-перевірку закладів торгівлі щодо виявлення фактів продажу неповнолітнім 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також провести профілактику можливих 
правопорушень у рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції 
«Відповідальність починається з мене».

2. Затвердити склад робочої групи для проведення рейду-перевірки (додається).
3. Організаційному відділу(Кравчишин О.Я.) забезпечити висвітлення інформації щодо 

проведених заходів на офіційному сайті міської ради та в газеті «Бурштинський вісник».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міського голови з гуманітарних 

питань Козар М.С.

Міський голова



Затверджено 
розпорядження 
міського голови 
від № <%<%

Склад робочої групи для проведення рейду-перевірки в рамках 
Всеукраїнської акції «Відповідальність починається з мене»

1. Дейсак О.Ф. - головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту.
2. Сагайдак А.Б. - старший оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей Галицького

РВУМВС.
3. Мороз П.Д. - методист відділу освіти і науки.
4. Кравець О.М. - провідний спеціаліст служби у справах дітей.
5. Шкарпович М.В. - голова осередку ПП «Сила людей» м.Бурштин.
6. Горлатий Ю.Я. - голова міського осередку Молодіжного Націоналістичного

Конгресу.
7. Капусняка В.В. - редактор газети «Бурштинський вісник».
8. Рубашна Л.І. - головний спеціаліст з прав споживачів і торгівлі.


