УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від __________№ ____
м.Світлодарськ

Про стан торговельного
обслуговування населення
міста Світлодарськ

Розглянувши інформацію начальника відділу економіки, прогнозування та підтримки
підприємництва Мурзіної Г.В. про стан торговельного обслуговування населення міста
Світлодарськ, виконком міської ради відзначає наступне.
У сфері торгівлі діяльність здійснюють 102 суб’єктів господарської діяльності, у сфері
ресторанного господарства - 5 суб’єктів, у сфері побутового обслуговування здійснюють
діяльність 27 суб’єктів.
На території міста працює 6 аптек та 2 аптечних пунктів; АЗС; ринок торговельною
площею 204,4 м 2 , який розрахований на 30 стаціонарних місць.
Станом на 01.10.2020 року за зверненням фізичних осіб-підприємців відділом
економіки, прогнозування та підтримки підприємництва було видано 28 погоджень режиму
роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.
У сфері торговельного, побутового обслуговування та ресторанного господарства
працює загалом 159 найманих працівників. Заробітна плата найманих працівників
коливається на рівні мінімальної і становить приблизно 5000,00 грн.
З метою розширення бізнесу та створення нових робочих місць для населення
підприємці міста приймають участь у конкурсах і проєктах міжнародних та українських
організацій з надання грантів на розвиток бізнесу, а саме Міжнародний Комітет Червоного
Хреста, Чеська організація «Людина в біді», ПРООН.
Негативним явищем у сфері торговельного обслуговування є стихійні ринки на
території міста.
З метою недопущення непередбачуваних епізоотичних, епідеміологічних та
соціальних наслідків протягом 9 місяців 2020 року проводилися заходи з ліквідації
стихійних ринків на території міста представниками Бахмутського відділу національної
поліції в Донецькій області. На порушників чинного законодавства складено 1
адміністративний протокол.
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на території
м.Світлодарська працює комісія по перевірці об’єктів продовольчої торгівлі, аптек, житловокомунальних господарств, транспорту щодо додержання обмежувальних заходів,
протиепідемічного режиму в період карантину на території міста. Представниками
Бахмутського відділу
національної поліції в Донецькій області було складено 3
адміністративні протоколи за порушення правил щодо карантину.
На підставі вищевикладеного та керуючись Постановою КМУ від 22.07.2020 №641
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу економіки, прогнозування та підтримки
підприємництва Мурзіної Г.В. про стан торговельного обслуговування населення міста
Світлодарськ прийняти до відома.
2. Стан торговельного обслуговування населення міста Світлодарськ визнати
задовільним.
3. Відділу економіки, прогнозування та підтримки підприємництва (Мурзіна):
3.1. Сприяти розвитку підприємницької діяльності у сфері торговельного та
побутового обслуговування на території міста.
3.2. Забезпечувати інформаційну підтримку підприємництва у сфері торговельного та
побутового обслуговування.
4. Рекомендувати підприємцям, які здійснюють господарську діяльність у сфері
торговельного та побутового обслуговування у місті Світлодарськ:
4.1. Дотримуватися режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та
побутового обслуговування.
4.2. Забезпечувати дотримання порядку та Правил торговельного обслуговування
населення на території міста.
4.3. Дотримуватися законодавства щодо якості харчових продуктів.
4.4. Не допускати фактів порушення Правил роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
4.5. Не допускати фактів продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та
слабоалкогольних напоїв, вин столових особам у військовій формі чи таким, які мають
очевидні ознаки, що свідчать про проходження ними військової служби.
4.6. Проводити роботу щодо благоустрою територій, що прилягають до об’єктів, та
озеленінню.
4.7. Дотримуватися трудового законодавства в частині використання найманої праці,
дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці та сплати всіх належних податків.
4.8. Дотримуватися належних протиепідемічних та обмежувальних заходів для
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на території м.Світлодарська в
період карантину.
5. Координацію виконання даного рішення покласти на начальника відділу економіки,
прогнозування та підтримки підприємництва Мурзіну Г.В., контроль на першого заступника
міського голови Прожогу В.М.
Секретар міської ради

В.П.ВОРОНКЕВИЧ

Звіт про стан торговельного обслуговування населення міста Світлодарськ
Суб’єкти підприємницької діяльності є невід’ємною частиною соціальноекономічного розвитку міста. Вони здійснюють внесок у роздрібний товарообіг, поповнення
бюджету, виконують соціальну функцію, створюючи робочі місця та забезпечуючи
торговельне та побутове обслуговування населення.
Світлодарськ має розвинену мережу торгівлі, що дає можливість забезпечувати
населення необхідними продовольчими та непродовольчими товарами. Специфіка товару в
закладах торгівлі відповідає попиту покупців.
Станом на 01.10.2020 року у сфері торговельного, побутового обслуговування та
ресторанного господарства здійснюють діяльність 138 суб’єктів господарської діяльності
(132 фізичні особи-підприємця та 6 юридичних осіб) , а саме:
- у сфері торгівлі діяльність здійснюють 102 суб’єкти, з яких 44 здійснюють торгівлю
продовольчими товарами, 51 непродовольчими товарами, 6 - змішаними товарами, працює
супермаркет «Варус» .
- у сфері ресторанного господарства здійснюють господарську діяльність 5 суб’єктів,
працює 3 кафе-бари на 122 посадкових місця, 1 закусочна на 48 посадкових місць, їдальня
Вуглегірської ТЕС на 500 посадкових місць та ресторан на 200 посадкових місць.
- у сфері побутового обслуговування здійснюють діяльність 27 суб’єктів. Побутове
обслуговування представлене наступними категоріями: послуги з ремонту взуття – 1,
технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням -1, послуги з
виконання фоторобіт – 1, послуги пов’язані з доглядом за тілом людини – 3, послуги
перукарень – 12, ритуальні послуги – 1, інші індивідуальні послуги – 6..
На території міста працює 6 аптек та 2 аптечних пункти, АЗС з реалізації бензину А92 та дизельного палива. Загальна площа майданчика АЗС- 71,8 м 2 . Обсяг резервуарів – 8м 3
У задоволенні потреб населення значне місце продовжує належати ринку, на якому
реалізуються харчові продукти, продукція тваринного та рослинного походження, яка
пройшла обстеження в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, промислові товари.
Загальна площа ринку – 737,3 м 2 , торговельна площа -204,4 м 2 . Ринок розрахований на 30
стаціонарних місць.
Дуже важливим аспектом розвитку підприємництва є забезпечення робочими місцями
населення міста. У сфері торговельного та побутового обслуговування працює загалом 159
чоловік. Заробітна плата найманих осіб коливається на рівні мінімальної і становить
приблизно 5000,00 грн.
З метою розширення бізнесу та створення нових робочих місць для населення
підприємці міста приймають участь у конкурсах і проєктах міжнародних організацій з
надання грантів на започаткування та розвиток бізнесу, а саме Міжнародний Комітет
Червоного Хреста, Чеська організація «Людина в біді», ПРООН.
З метою недопущення порушення громадського порядку особами, які мають ознаки
належності до будь-якого військового формування, а також попередження травматизму та
загибелі військовослужбовців і цивільного населення в результаті зловживання
алкогольними напоями виконкомом міської ради було прийняте рішення від 27.06.2018 №15
«Про встановлення заборони щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв»,
копії були розіслані суб’єктам господарювання, які здійснюють реалізацію алкогольних та
слабоалкогольних напоїв. Відділом економіки, прогнозування та підтримки підприємництва
періодично проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо виконання
вищевказаного рішення.
Для вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також
адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної
влади та суб'єктами господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської
діяльності, Світлодарською міською радою у 2020 році були прийняті регуляторні акти:

- рішення міської ради від 28.05.2020 №VI/145-3 «Про встановлення ставок єдиного
податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території
Світлодарської міської ради на 2021 рік»;
- рішення міської ради від 28.05.2020 №VI/145-9 «Про застосування у 2021 році
ставок земельного податку встановлених рішенням міської ради від 06.06.2019 року
№VI/135-8 «Про встановлення ставок земельного податку на території Світлодарської
міської ради на 2020 рік» зі змінами;
- рішення міської ради від 28.05.2020 №VI/145-11 «Про встановлення ставок податку
та пільг на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Світлодарської
міської ради на 2021 рік»;
Великою проблемою у місті є торгівля з рук у невстановлених місцях.
З метою недопущення непередбачуваних епізоотичних, епідеміологічних та
соціальних наслідків протягом 9 місяців 2020 року проводилися заходи з ліквідації
стихійних ринків на території міста спільно з представниками Бахмутського відділу
національної поліції в Донецькій області. На порушників чинного законодавства складено 1
адміністративний протокол за статтею 160 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (торгівля з рук у невстановлених місцях).
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на території
м.Світлодарська працює комісія по перевірці об’єктів продовольчої торгівлі, аптек, житловокомунальних господарств, транспорту щодо додержання обмежувальних заходів,
протиепідемічного режиму в період карантину на території міста. Представниками комісії
постійно ведеться роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання обмежувальних
заходів та протиепідемічного режиму. Проблемою закладів торгівлі є недодержання
протиепідемічного режиму покупцями. Представниками Бахмутського відділу національної
поліції в Донецькій області було складено 3 адміністративні протоколи за статтею 44-3
Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину
людей).
Під час карантину заклади торгівлі працюють згідно з режимом роботи та
забезпечують населення харчовими продуктами у достатній кількості.
Основними завданнями у сфері торгового та побутового обслуговування населення є:
- забезпечення проведення державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності,
-забезпечення
інвестиційної,
інфраструктурної,
інформаційної
підтримки
підприємництва у сфері торгівельного та побутового обслуговування;
- здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств
торговельного та побутового обслуговування;
- здійснення контролю за забезпеченням населення якісними товарами у достатньому
обсязі та дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
- здійснення контролю за виконанням обмежувальних заходів, протиепідемічного
режиму в період карантину.

Начальник відділу економіки, прогнозування
та підтримки підприємництва

Г.В.Мурзіна

