
                    Додаток 1
до рішення 
виконавчого комітету
Одеської міської ради
                    №116 від 12.06.2014

Герб м. Одеси
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
65004, м. Одеса, вул. Преображенська, 60, тел. 722-04-39

АКТ № ____________________
перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів
від «___» __________ 20__ року

__________________________________________________________________      
                                   (назва району міста, в якому провадиться перевірка) 
Посадовою (ими) особою (ами) органу місцевого самоврядування
__________________________________________________________________
(назва органу, посада, прізвище та ініціали)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
за участю представника (ів) _________________________________________
(назва органу, посада, прізвище та ініціали – 
__________________________________________________________________
заповнюються у разі присутності)
з ____________ до ____________
(час) 			(час)
у_________________________________________________________________
(організаційно-правова форма та найменування суб’єкта господарювання, адреса
__________________________________________________________________
телефон, прізвище та ініціали керівника
__________________________________________________________________
номер, дата видачі свідоцтва (витягу, виписки) про державну реєстрацію 
__________________________________________________________________
назва органу, що його (їх) видав, ідентифікаційний код
__________________________________________________________________
найменування об’єкта, в якому здійснюється господарська діяльність, місцезнаходження)
__________________________________________________________________
у присутності працівників суб’єкта господарювання  ____________________
__________________________________________________________________
проведено перевірку дотримання законодавства про захист прав споживачів

______________________________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, прізвище та ініціали)                                                                 (Сторінка 1)
Перевіркою встановлено ____________________________________________
(детальний перелік виявлених порушень або їх відсутність)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(див. вкладений аркуш № ______ до акта від «___» _________ 200__ року №____)

(Сторінка 2)


ПРИПИС

На підставі результатів перевірки з метою усунення порушень законодавства про захист прав споживачів, керуючись статтею 28 Закону України «Про захист прав споживачів»:
 
1. ПРИПИНЯЮ (ємо) продаж товарів, надання послуг (виконання робіт), зазначених у пунктах таблиці № ____ до акта.
2. ПРИЗУПИНЯЮ (ємо) продаж товарів, надання послуг (виконання робіт), зазначених у пунктах таблиці № ____ до акта.
3. Про виконання цього припису письмово (з відповідним                   документальним підтвердженням) доповісти органу місцевого самоврядування, посадовою (ими) особою (ами) якого складено даний акт, у термін до «___» _______ 20__ року.

Акт складено у ________________ примірниках.
Посадова (і) особа (и), яка (і) проводила (и) перевірку, та особа (и), яка (і) брала (и) участь у перевірці
________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)

Представники суб’єкта господарювання, у присутності яких здійснено перевірку

________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
З актом та приписом ознайомлено, другий примірник керівнику суб’єкта господарювання вручено



________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
Відмітка щодо виконання припису (заповнюється на першому примірнику)

Лист суб’єкта господарювання про підтвердження усунення порушень
________________________________
(номер, дата)
Повторна перевірка (за потребою)
________________________________
(дата, прізвище, ініціали та підпис)
З контролю знято керівником структурного підрозділу
________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                 
  (Сторінка 3)


Перевіркою встановлена реалізація товарів, якість яких не відповідає вимогам нормативних документів та/або які реалізувалися з порушенням законодавства про захист прав споживачів.
Таблиця № 1
№
з/п
Найменування товару (категорія, сорт, артикул, дата виготовлення)
Виробник, постачальник
Прибутковий документ (назва. номер, дата)
Нормативний документ для перевірки якості та безпеки товарів
Одиниця
виміру, ціна за одиницю
Перевірено
(залишок товарів)
1
2
3
4
5
6
7


























































































































































































































УСЬОГО:





(див. вкладений аркуш №___  до таблиці № 1 акта від «___» _________ 20__р. №___)

Перевіркою встановлено надання послуг (виконання робіт), якість яких не відповідає вимогам нормативних документів та/або які надавалися з порушенням законодавства про захист прав споживачів.
Таблиця № 2
№
з/п
Найменування послуги (роботи)
Нормативний документ для перевірки якості
Обсяг забракованих послуг (робіт)
Обсяг наданих послуг, виконаних з порушенням законодавства, за які передбачені стягнення згідно із Законом України  «Про захист прав споживачів»



Кількість, одиниця виміру
Виявлене порушення законодавства
Виявлене порушення законо-давства
Період надання послуги (виконання роботи)
1
2
3
4
5
6
7
















































































































































































УСЬОГО:





(див. вкладений аркуш №___  до таблиці № 2 акта від «___» _________ 20__р. №___)






Герб м. Одеси
ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів
65004, м. Одеса, вул. Преображенська, 60, тел. 722-04-39



АКТ № __________
перевірки дотримання законодавства
від «___» __________ 20__ року

__________________________________________________________________                                       (назва району міста, у якому провадиться перевірка)
Посадовою (ими) особою (ами) органу місцевого самоврядування
__________________________________________________________________
(назва органу, посада, прізвище та ініціали)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
за участю представника (ів) _________________________________________
(назва органу, посада, прізвище та ініціали – 
__________________________________________________________________
заповнюються у разі присутності)
з ____________ до ____________
(час) 			(час)
у_________________________________________________________________
(організаційно-правова форма та найменування суб’єкта господарювання, адреса
__________________________________________________________________
телефон, прізвище та ініціали керівника
__________________________________________________________________
номер, дата видачі свідоцтва (витягу, виписки) про державну реєстрацію
__________________________________________________________________
назва органу, що його (її) видав, ідентифікаційний код
__________________________________________________________________
найменування об’єкта, в якому здійснюється господарська діяльність, місцезнаходження)
__________________________________________________________________
у присутності працівників суб’єкта господарювання  ____________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)



 (Сторінка 1)

проведено перевірку ________________________________________________
(предмет перевірки)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Перевіркою встановлено ____________________________________________
(детальний перелік виявлених порушень або їх відсутність)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(див. вкладений аркуш № ______ до акта від «___» _________ 20__ року №____)

(Сторінка 2)


ПРИПИС
На підставі результатів перевірки з метою усунення порушень законодавства
__________________________________________________________________
(вказати статтю (і) КУпАП, яка (і) порушена (і)
1. ЗОБОВ’ЯЗУЮ (ємо) усунути недоліки, зазначені в акті, в термін                          до ____ діб, у тому числі_____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Про виконання цього припису письмово (з відповідним                   документальним підтвердженням) доповісти органу місцевого самоврядування, посадовою (ими) особою (ами) якого складено даний акт, у термін до «___» _______ 20__ року.

Акт складено у ________________ примірниках.
Посадова (і) особа (и), яка (і) проводила (и) перевірку, та особа (и), яка (і) брала (и) участь у перевірці
________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)

Представники суб’єкта господарювання, у присутності яких здійснено перевірку

________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
З актом та приписом ознайомлено,  другий примірник керівнику суб’єкта господарювання вручено



________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
Відмітка щодо виконання припису (заповнюється на першому примірнику)

Лист суб’єкта господарювання про підтвердження усунення порушень
________________________________
(номер, дата)
Повторна перевірка (за потребою)
________________________________
(дата, прізвище, ініціали та підпис)
З контролю знято керівником структурного підрозділу
________________________________
(прізвище, ініціали та підпис)
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                          


                                                                                                                   (Сторінка 3)               

