
                                                                                                       
 

 ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 23.01.2018 р. № 6 

 

Про затвердження звіту  

комунального ринку. 

 

Керуючись   статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   

 

Вирішили: Звіт директора комунального ринку прийняти до відома та затвердити 

(додається). 

 

 

 

                   Міський голова                                           В. Сидоренко  

 

 

 

 

 



 

 

З В І Т 
про  роботу  Червонозаводського  комунального  ринку 

за  2017 рік.   
На  території,  яка  виділяється в  суботні  дні  для  проведення  

торгівлі продовольчими  і промисловими товарами, всередньому  

розміщується 280 – 300 торгових  точок.  Це  приблизно  570 – 600 

торгових  місць.  В весняно-літній період цей  показник  був  

більший  на 10 – 15 відсотків. 

   Утримання одного торгового місця при рентабельності  10 

відсотків становить 7.00 грн. за  одне  торгове  місце (2 м
2
). Така 

вартість  діє з 1 лютого 2017р., а  до цього з 2011 року ціна на 

реалізацію  послуг не змінювалася і становила 6.00 грн. 

     За  2017рік  нашим  підприємством реалізовано  послуг  на  суму  

216.7  тис. грн.  за  52 суботні дні. Пенсіонери, які продають 

продукцію  свого підсобного  господарства на ринку                         

м. Заводського, звільнені від  сплати послуг по утриманню  

торгових місць. 

  На  даний період на ринку працює  5 осіб; з них 3 особи – за  

скороченим робочим графіком на  0,35 ставки. Це прибиральник  

території  і  два контролери. 

Своєчасно і в повній сумі підприємством виплачується 

заробітна  плата, сплачується до бюджету єдиний соціальний 

внесок,  податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, 

екологічний податок.  До 2017року сплачували  податок на 

прибуток.  На жаль у цьому  році в зв’язку зі значним зменшенням 

торгових місць на ринку, а також деякими несприятливими 

дощовими погодними умовами в суботні дні і обов’язковою 

сплатою до бюджету єдиного соціального внеску, нарахованого  на 

різницю між мінімальною заробітною платою і фактично 

нарахованою ( а це сума за рік становить 10.7 тис. грн.)  одержали  

збитки  в сумі     3.8   тис. грн. 

     З  метою зменшення  витрат на утримання торгових місць  ми  

мінімізували послуги сторонніх організацій,  крім надання 

приміщення в оренду, проведення профдезінфекції, обслуговування 

касового апарата, водопостачання, водовідведення ,електроенергії і 

програмного забезпечення Медок. 

   Для зручності і естетичного вигляду побудували торгівельні  

прилавки, лавочки, декоративні клумби, посадили дерева і квіти. 



 

 

 Комунальний ринок не стоїть осторонь життя нашого прекрасного 

міста Заводське. Так в цьому році за кошти нашого підприємства  

було  проведено реконструкцію знака  «Заводське», що знаходиться 

на в’їзді в місто, а також взяли активну участь у святкуванні Дня 

міста. 

Адміністрація ринку постійно узгоджує з міською радою 

питання режиму роботи ринку, планування вуличної 

торгівлі,забезпечення розвитку матеріально-технічної бази і інше. 

Реалізація м’яса, молока і молокопродукції проводиться у критому 

павільйоні.  Реалізація живої  худоби,  птиці, кормів, домашніх 

тварин, посадкового  матеріалу, плодово-ягідних культур, овочевої 

і квіткової розсади, а також с/г продуктів проводиться у спеціально-

відведених місцях з обов’язковим дотриманням санітарно-

епідеміологічних вимог. 

Щоб робота ринку не погіршувала санітарний  та  екологічний 

стан місцевості і не впливала негативно на умови проживання 

населення  адміністрація ринку несе відповідальність за санітарний 

і протипожежний стан території. 

  І на закінчення хочеться побажати усім жителям нашого 

міста добробуту і ще раз  добробуту. Тоді і купівельна 

спроможність населення буде значно вища і будуть більш 

задоволені як покупці так і продавці. 

 

 

   Директор комунального ринку                                     В.В. Лисенко 
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