ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 30 вересня 2016 року

смт. Голованівськ

№ 98

Про програму розвитку та
вдосконалення функціонування
ринків з продажу продовольчих
та непродовольчих товарів у
Голованівському районі
на 2016-2020 роки

Розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект
програми розвитку та вдосконалення функціонування ринків з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів у Голованівському районі на 20162020 роки, на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України «Про місцеві
державні
адміністрації»
та
пункту
7
протокольного
доручення
облдержадміністрації від 28 вересня 2015 року № 01-15/222/3, та з метою
задоволення попиту населення на товари народного споживання, підвищення
культури торговельного обслуговування громадян,

районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку та вдосконалення функціонування
ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у
Голованівському районі на 2016-2020 роки (далі - програма) (додається).
2. Рекомендувати Голованівській селищній та Перегонівській сільській
радам здійснити заходи направлені на упорядкування стихійної торгівлі, що
здійснюється на території відповідних рад.
3. Рекомендувати районній державній адміністрації здійснювати
координацію роботи, організацію виконання, контроль та аналіз виконання
заходів, передбачених програмою.

4. Рекомендувати територіальним органам міністерств і відомств
України в районі, органам місцевого самоврядування та підприємствам,
забезпечити виконання програми відповідно до повноважень.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань будівництва, архітектури, зв’язку, екології,
торгівлі, житлово-комунального господарства та регуляторної політики.

Голова районної ради

Б. Кучмій

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Голованівської
районної ради
від 30 вересня 2016 року № 98
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ
З ПРОДАЖУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ У ГОЛОВАНІВСЬКОМУ РАЙОНІ
НА 2016-2020 РОКИ
І. ВСТУП
Програма розвитку та вдосконалення функціонування ринків з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів в Голованівському районі
Кіровоградської області розроблена відповідно до статті 30 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 16 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації» та пункту 7 протокольного доручення
облдержадміністрації від 28 вересня 2015 року № 01-15/222/3, та з метою
повнішого задоволення попиту населення на товари народного споживання,
підвищення культури торговельного обслуговування громадян.
Торгівля на ринках відчутно впливає на стан забезпечення населення
продовольчими та непродовольчими товарами і формування бюджету. Разом
з тим, неконтрольоване зростання стихійної торгівлі посилює тінізацію обігу
товарів та послуг.
Ринок – це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за
рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування земельній ділянці і зареєстрований в установленому
порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення
для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу
товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.
Продовольчі та змішані ринки відіграють виключно важливу роль у
забезпеченні населення товарами першої необхідності, предметами
культурно-побутового та господарського призначення. У складі ринкових
комплексів функціонують магазини, павільйони, палатки, кіоски і лотки.
ІІ. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКІВ РАЙОНУ
В районі на даний час функціонує три упорядковані змішані ринки,
які відіграють виключно важливу роль у забезпеченні населення товарами
першої необхідності, культурно-побутового та господарського призначення,
а також ринок «Східний», на якому реалізуються свійські тварини.
На ринку ТОВ “Голованівський базар” облаштовано 590 торгових
місць. Функціонує 100 палаток, 3 магазини.

На Побузькому муніципальному ринку облаштовано 232 торгових
місць. Функціонує 60 палаток, 26 кіосків.
ТОВ “Перегонівський ринок” облаштовано 167 торгових місць.
Функціонує 50 павільонів, 9 магазинів.
На ринку «Східний» ПП «Світлана» облаштовано 50 торгівельних
місць. Ринок працює по неділях днях кожного тижня.
Голованівською і Побузькою селищними радами постійно корегуються
ставки справляння ринкового збору з метою збільшення надходжень до
місцевих бюджетів.
З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя,
продажу населенню тільки якісних м’ясних і молочних продуктів, 2 постійно
діючих ринки забезпечені лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи.
Продаж м’яса, субпродуктів, ковбасних виробів і напівфабрикатів,
молочної продукції та свіжої, охолодженої і мороженої риби здійснюється у
стаціонарних приміщеннях і павільйонах.
III. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:
- недостатня кількість торгових місць на ринкових площах для продажу
сільськогосподарської продукції;
- недостатній рівень захисту прав споживачів щодо якості та безпеки товарів,
робіт та послуг (відсутній спеціаліст по захисту прав споживачів).
ІV. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Основною метою програми є визначення місця і ролі ринків, як
складової внутрішнього споживчого ринку, підвищення соціальноекономічної ефективності їх діяльності, удосконалення відносин між
суб’єктами підприємницької діяльності та споживачами, поетапне
перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси із розвиненою
матеріально-технічною базою, які мають забезпечити максимальні зручності
для товаровиробників, реалізаторів та покупців із гарантованою високою
якістю продукції і послуг, задоволення потреб населення у товарах
народного споживання.
V. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ РИНКІВ
Пріоритетним напрямком розвитку ринків є поетапне перетворення
ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси із розвиненою матеріальнотехнічною базою, які мають забезпечити максимальні зручності для
товаровиробників, реалізаторів та покупців із гарантованою високою якістю
продукції і послуг, задоволення потреб населення у товарах народного
споживання.
Основними напрямами розвитку торгівлі на ринках району є:
- ліквідація стихійної несанкціонованої торговельної діяльності в
невстановлених місцях на території району;
- створення додатковий торговельних місць на додаткових площах
ринків та ринкових майданчиках;

- поступове перетворення ринків в сучасні торговельні підприємства;
- розвиток матеріально-технічної бази ринків із залученням усіх джерел
фінансування;
- подолання неорганізованих форм торгівлі та забезпечення санітарно епідеміологічного благополуччя на діючих ринках;
- забезпечення збільшення надходжень податків від ринкової торгівлі
до місцевих бюджетів;
- створення умов для продажу сільськогосподарської продукції
безпосередньо її виробниками (сільськогосподарськими підприємствами,
фермерськими господарствами, громадянами, які мають особисті підсобні
господарства, тощо);
- посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються
на ринках;
- посилення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про
захист прав споживачів»;
- посилення контролю за використанням суб’єктами господарювання
засобів ваговимірювальної техніки, реєстраторів розрахункових операцій;
- посилення контролю за додержанням суб’єктами господарювання
порядку провадження торговельної діяльності, правил торгівлі на ринках,
ветеринарно-санітарних норм та правил, правил протипожежної безпеки.
VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансове забезпечення Програми буде здійснюватися за рахунок
коштів суб’єктів господарювання ( власників ринку та підприємців).
VII. ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
№
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1 Провести обстеження та
од.
4
20 Управління економічного
паспортизацію мережі діючих
16 розвитку, торгівлі,
ринків району, з визначенням:
р. промисловості,
найменування ринку, його
інфраструктури та
власників, місцезнаходження,
надання адміністративних
інформацію про організаційнопослуг
правову форму
райдержадміністрації
господарювання, наявність
правовстановлюючих
документів на земельну

2

3

4

5

6

ділянку, спеціалізацію ринку,
кількість торгових місць.
Сприяти укомплектуванню
діючих ринків необхідним
торгово-технологічним,
холодильним,
ваговимірювальним
обладнанням, інвентарем,
спецодягом відповідно до норм
оснащення.
Вживати заходів щодо
ліквідації стихійної торгівлі на
прилеглих територіях та у
інших невстановлених місцях.

Для забезпечення реалізації на
ринках якісної та безпечної
продукції створити всі належні
умови для організації роботи
державних лабораторій
ветеринарно-санітарної
експертизи.
Сприяти розвитку на прилеглих
до ринків територіях закладів
сучасної інфраструктури, що
здійснюють діяльність у сфері
обслуговування населення.

Посилити контроль за
діяльністю ринків району.
Персональна відповідальність
за порушення правил торгівлі
на ринках покласти на

од.

2

20 Керівники та власники
16- ринків
20
20
рр.

2016-2020 рр.

2016 р.

2016-2020 рр.

2016-2020 рр.

Голованівський відділ
поліції ГУНП у
Кіровоградській області,
Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості,
інфраструктури та
надання адміністративних
послуг
райдержадміністрації,
робоча група з
координації і контролю
ситуації на споживчому
ринку району
Керівники та власники
ринків

Керівники та власники
ринків,
Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості,
інфраструктури та
надання адміністративних
послуг
райдержадміністрації
Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості,
інфраструктури та
надання адміністративних

адміністрації ринків.

7

Здійснювати перевірки
дотримання правил торгівлі на
ринках, затверджених
постановою КМУ від 15.06.2006
№ 833

2016-2020 рр.

8

Здійснювати перевірки
дотримання санітарнотехнічних вимог на території
ринків.

2016-2020 рр.

Дотримуватися законодавства
по застосуванню достовірних
ваговимірювальних приладів на
ринках району та їх державної
перевірки у встановлені
терміни.
10 Забезпечити систематичні
перевірки повноти і
своєчасності сплати податків
юридичними і фізичними
особами, що здійснюють
діяльність на ринках, виявляти
осіб, що займаються
незаконною підприємницькою
діяльністю.
9

2016-2020 рр.

2016-2020 рр.

послуг
райдержадміністрації,
робоча група з
координації і контролю
ситуації на споживчому
ринку району
Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості,
інфраструктури та
надання адміністративних
послуг
райдержадміністрації,
робоча група з
координації і контролю
ситуації на споживчому
ринку району
Голованівська СЕС,
управління ветеринарної
медицини в
Голованівському районі,
робоча група з
координації і контролю
ситуації на споживчому
ринку району
Керівники та власники
ринків,
суб’єкти господарювання

Голованівське відділення
Гайворонської ОДПІ,
Управління економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості,
інфраструктури та
надання адміністративних
послуг
райдержадміністрації,
робоча група з
координації і контролю
ситуації на споживчому
ринку району

11 Забезпечити пріоритетне
надання торгових місць,
розміщення павільйонів, кіосків
і магазинів на території ринків
сільськогосподарським
підприємствам, фермерам,
підприємствам і підприємцям
для реалізації власної продукції.
12 Здійснювати перевірки
дотримання правил
протипожежної безпеки на
ринках.
13 Розробити пропозиції по
розміщенню додаткових площ
під розміщення торгових місць
з продажу сільгосппродукції у
віддалених сільських населених
пунктах.

2016-2020 рр.

Керівники та власники
ринків, відділ
агропромислового
розвитку Голованівської
райдержадміністрації

2016-2020 рр.

Голованівський РВ
УДСНС України в
Кіровоградській області
Відділ агропромислового
розвитку Голованівської
райдержадміністрації

2016 р.
Голованівська селищна
рада

Надати пропозицію по
розміщенню додаткової ділянки
або для облаштування ринкової
території біля Голованівського
центрального ринку ТОВ
«Голованівський базар» з
метою вирішення проблем
вуличної торгівлі.
VIIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми вдосконалення функціонування ринків сприятиме
зміцненню економіки району, забезпеченню зайнятості населення,
підвищенню рівня культури торгівлі та надання послуг, технічної
оснащеності торгових місць та збільшення надходжень до бюджету від
місцевих податків.
_________________________________

