КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 17 серпня 2002 р. N 1136
                               Київ

            Про забезпечення дотримання законодавства
            під час надання послуг іноземцям та особам
                         без громадянства


     Кабінет Міністрів   України   відзначає,  що  численні  факти
встановлення та застосування підвищених цін і тарифів  на  послуги
культурно-побутового призначення, що надаються іноземцям та особам
без громадянства, стримують приплив іноземних туристів в Україну і
використання   туристично-рекреаційного   та  історико-культурного
потенціалу держави,  а також негативно впливають на імідж  України
як правової держави.

     З метою  забезпечення  дотримання  гарантованих  Конституцією
( 254к/96-вр ) і законами України та міжнародними правовими актами
прав  і  свобод  та  законних  інтересів  іноземців  та  осіб  без
громадянства  і  подальшого  стимулювання  іноземного   (в'їзного)
туризму Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     1. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській та  Севастопольській  міським  державним  адміністраціям
вжити   вичерпних   заходів  для  приведення  у  відповідність  із
законодавством порядку формування,  встановлення  та  застосування
цін  і  тарифів на послуги,  що надаються суб'єктами господарської
діяльності іноземцям та особам без громадянства.

     2. Державному  комітетові   стандартизації,   метрології   та
сертифікації,  Державному комітетові з питань житлово-комунального
господарства,  Державній інспекції з контролю за цінами, Державній
туристичній   адміністрації,  Антимонопольному  комітетові,  іншим
заінтересованим центральним і місцевим  органам  виконавчої  влади
посилити    контроль    за   дотриманням   встановленого   порядку
ціноутворення на послуги,  що надаються іноземцям  та  особам  без
громадянства,  забезпечити  в межах своїх повноважень застосування
економічних санкцій до  суб'єктів  господарської  діяльності,  які
порушують    державну    дисципліну    цін,   і   притягнення   до
відповідальності осіб, винних у цих порушеннях.

     3. Державному комітетові інформаційної політики,  телебачення
і   радіомовлення,  Державній  туристичній  адміністрації  сприяти
широкому висвітленню  у  засобах  масової  інформації  позитивного
досвіду  провідних  українських  підприємств і організацій у сфері
надання різноманітних туристично-рекреаційних послуг.

     4. Міністерству   закордонних   справ    забезпечити    через
дипломатичні  представництва  та  консульські  установи України за
кордоном інформування іноземних громадян про практичні заходи,  що
вживаються  Кабінетом  Міністрів  України  для усунення негативних
явищ встановлення  та  справляння  підвищених  цін  і  тарифів  на
послуги,  що  надаються  іноземцям  та особам без громадянства,  а
також проведення відповідної роз'яснювальної  роботи,  спрямованої
на   утвердження   позитивного   іміджу  України,  найбільш  повне
використання      її       культурного,       історичного       та
туристично-рекреаційного потенціалу.

     5. Державній    туристичній   адміністрації   звернутися   до
Генеральної прокуратури України з проханням посилити прокурорський
нагляд за дотриманням і правильним застосуванням законів у частині
реалізації прав і свобод та законних інтересів іноземців  та  осіб
без   громадянства  і  вжити  відповідних  заходів  прокурорського
реагування.

     6. Державній  туристичній  адміністрації   разом   з   іншими
заінтересованими  центральними  і  місцевими  органами  виконавчої
влади підготувати та подати в грудні 2002 р.  інформацію  про  хід
виконання цієї постанови.


     Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ

