УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 7 » лютого 2011 року

№ 86-р
смт Голованівськ

Про затвердження Положення про
соціальний магазин «Надія»
На виконання пункту 6 розпорядження голови обласної державної адміністрації від
30 червня 2010 року № 534-р «Про Програму розвитку внутрішньої торгівлі у
Кіровоградській області на період до 2012 року та заходи щодо забезпечення її виконання»
та пункту 5 протокольного доручення голови облдержадміністрації від 7 травня 2010 року
№ 27-208/1 «Про соціальні магазини»:
1. Затвердити Положення про соціальний магазин «Надія».
2. Установити, що соціальний магазин «Надія» утворюється на матеріально-технічній базі
суб’єктів господарювання за їх заявою.
3. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури
господарювання щодо утворення соціальних магазинів.

організувати

суб’єктів

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ярового О.В.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 7 » лютого 2011 року № 86-р

ПОЛОЖЕННЯ
про соціальний магазин «Надія» для малозабезпечених верств населення
І. Загальна частина
1.1. Соціальний магазин «Надія»» для малозабезпечених верств населення, надалі –
соціальний магазин, діє на базі суб’єкта господарювання.
1.2. Положення про соціальний магазин «Надія» затверджується розпорядженням
голови Голованівської районної державної адміністрації.
1.3. Соціальний магазин організовується та утримується за рахунок власних коштів
суб’єкта господарювання, а також за рахунок надходжень не заборонених діючим
законодавством.
1.4. Соціальний магазин діє на основі даного Положення.
ІІ. Завдання і функції соціального магазину
2.1. Реалізація продуктів харчування та товарів першої необхідності для
малозабезпечених громадян Голованівського району по доступних цінах з мінімальною
націнкою 5-10 % відповідно до переліку, зазначеного в розділі V.
ІІІ. Умови обслуговування громадян соціальним магазином
3.1. Соціальний магазин обслуговує всі категорії громадян.
3.2. З метою забезпечення для громадян більшої доступності у придбанні товарів
встановити норми відпуску товарів окремих груп: 1 кг кожного виду вагової продукції,
1 одиниця інших груп товарів одній особі.
ІV. Забезпечення роботи соціального магазину
4.1. За надходження матеріальних цінностей, що будуть реалізовуватись через
соціальний магазин, а також встановлення рівня надбавки на продукцію відповідає
суб’єкт господарювання. Безпосередню діяльність забезпечує суб’єкт господарювання.
4.2. В організації роботи соціального магазину приймають участь представники
Голованівської районної державної адміністрації.
4.3. За приміщення, обладнання магазину та організацію доставки матеріальних
цінностей відповідає суб’єкт господарювання.
4.4. Ведення документації забезпечує суб’єкт господарювання.
4.5. Управління економіки та розвитку інфраструктури Голованівської районної
державної адміністрації щотижня перевіряє наявність обов’язкового асортименту
продовольчих товарів в магазині та рівень націнки на кожен вид продукції.
V. Особливі умови
5.1. Обов’язковий асортимент продукції, що буде реалізовуватись через соціальний
магазин:

2
борошно пшеничне, хліб, макаронні вироби в асортименті, крупи в асортименті з
торгівельною надбавкою 3-5 % без урахування витрат на їх транспортування у
міжміському сполученні;
м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олія
соняшникова, борошняні кондитерські вироби з торгівельною надбавкою 10 % без
урахування витрат на їх транспортування у міжміському сполученні.
5.2. Також через соціальний магазин реалізовуються інші продукти харчування та
товари першої необхідності з націнкою не вище 25 % без урахування видатків з їх
транспортування у міжміському сполученні.
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