
                                                                                                       
  

 ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТДЕСЯТ ТРЕТЯ  СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 25.02.2020 р. № 9 

 

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                                                      Віталій СИДОРЕНКО  

 

 

 



Додаток до рішення № 9 
п’ятдесят третьої сесії 
міської ради VII скликання 
від 25.02.2020 року  

 
З В І Т                                                                               

про роботу  Червонозаводського комунального  ринку 
за  2019рік. 

Червонозаводський  комунальний ринок  створений  
Заводською  міською  радою  як    комунальне  підприємство  в  
1997 році . 

Підприємство  здійснює  свою діяльність  на  підставі  
Статуту, Закону України «Про підприємництво»  та інших  
законодавчих  актів України. Воно є юридичною особою, має 
самостійний баланс та  розрахунковий рахунок в банківській 
установі. 

Основними  цілями підприємства є краще  постачання  
населення промисловими і продовольчими  товарами,  забезпечення  
необхідних умов і максимальних  зручностей  підприємствам, 
колективним  і фермерським господарствам, підприємцям та 
громадянам для продажу ними своїх товарів  і продукції.  

Основними  видами діяльності підприємства є: 
-  надання  торгуючим на ринку  торгових  місць; 
-  здійснення через  лабораторію  ветсанекспертизи 

контролю за якістю товарів, які реалізуються на ринку; 
-  здійснення контролю за дотриманням торгуючими 

на ринку правил торгівлі, санітарних правил та правил 
протипожежної безпеки. 
Відповідно  Статуту  ринок  реалізовує  свої  послуги за  

цінами, затвердженими  рішенням виконавчого  комітету  
Заводської  міської  ради.    Так  в  2019 році  рішенням  
виконавчого  комітету   №128 від  11/12/2018р.  вартість  послуги 
по  утриманню  одного  торгового  місця була  погоджена  в  
розмірі   8,00 грн   (одне торгове місце -  це 2 квадратих метра ). 

Чисельність  працівників  в 2019р. становила  5 чоловік.  Це  
директор, бухгалтер, два  контролери  і один прибиральник  
території. 



 Контролери і прибиральник  працювали за скороченим 
робочим графіком  на  0,35 ставки. 

На території,  яка виділяється в суботні дні для  проведення  
торгівлі продовольчими і промисловими товарами  розміщується в 
середньому   210 -230 торгових точок, що дорівнює приблизно   
450-530 торгових місць.  Весною і влітку цей показник був більший 
за рахунок  збільшення  торгових  точок  по  продажу  молодняка  
птиці, городньої  розсади  та  саджанців дерев. 

За  підтримки  Заводської  міської  влади місцевим дрібним   
виробникам сільськогосподарської  продукції  власного  
виробництва (пенсіонерам) дозволили  продавати  безкоштовно. А 
таких продавців налічується  30 – 40 чоловік. 

Ще однією перевагою ринку є робота м'ясо-молочного 
павільйону, де покупці  мають можливість придбати  цю продукцію 
від самого товаровиробника.  Вся продукція проходить відповідні  
перевірки ветсанлабораторії. 

 В  2019 рік  нашим  підприємством реалізовано  послуг  на  
суму  248.5  тис.грн.  за  52 суботні дні. В минулому 2018р цей 
показник становив  205.4 тис.грн.  Збільшення цього показника 
пройшло в основному за рахунок підвищення вартості послуги із 
7.00 грн в 2018р.  до  8.00 грн  в  2019р. 

Із власної суми виплачено  та  перераховано  в 2019 році: 
-  заробітної  плати                          -     149.3  тис.грн. 
-  податку з доходів фізосіб            -       26.0  тис.грн. 
-  військового збору                        -         2.7  тис.грн. 
-  екологічного податку                  -         0.7  тис грн. 
-  єдиного соціального внеску        -       46.4  тис.грн.  

Інші витрати по утриманню комунального ринку склали: 
- оренда   адмінприміщення                 -     9.8  тис.грн. 
- енергоносії, вода і водовідведення   -      0. 6 тис. грн. 
- обслуговування касового апарата     -      2.9 тис. грн. 
- придбання програми  «Медок»         -      0.9 тис. грн. 
- придбання токенів і  ЕЦП                  -      3.9 тис. грн. 
- послуги банка                                      -      2.3 тис .грн. 
- витратні матеріали                             -       2.4 тис. грн. 
- проект електротехнічного вимірюв.  -       0.6 тис. грн. 



    Своєчасно і в повній сумі підприємством виплачується 
заробітна  плата, сплачується до бюджету єдиний соціальний 
внесок,  податок з доходів фізичних осіб, військовий збір та 
екологічний податок.   

  В  2019 році  по результатах фінансово-господарської 
діяльності  отримали збитки в сумі  7.5 тис. грн.   В 2018 році  цей 
показник був  18.7 тис грн.  Значно  вплинуло на результат  
діяльності ринку обов’язкова   сплата  до бюджету єдиного 
соціального внеску, нарахованого  на різницю між мінімальною 
заробітною платою і фактично нарахованою ( а це сума за рік 
становить -14.1тис.грн)   

 Комунальний ринок не стоїть осторонь життя нашого 
прекрасного міста Заводське.  В цьому році за кошти нашого 
підприємства  було  виготовлено і установлено  дорожній  знак 
«Заводське»,  в напрямку  села  Токарі.  Також було закуплено  80  
пар  спецрукавиць  для  учнів середньої школи №1 для проведення  
екочеленджу-бумерангу  «Я прибрав  –  твоя черга».  Взяли  
активну участь у святкуванні  Дня міста  в  житловому масиві 
«Брисі».  Також надали кошти учням  шкіл №1 та №2  для  
святкування  Нового  року.   Для естетичного вигляду території  
ринку  висаджували дерева і квіти, замінили  люк   біля відкритого  
павільйону,  підсипали  обочини  дороги  по  вулиці  Шкільній та на 
території  ринку,  відремонтували  туалет  в адмінбудівлі.  

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 молочної продукції 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. 

Щоби 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. 
Директор комунального ринку                                     В.В. Лисенко 
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