Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 25 квітня 2019 року

№
м. Помічна

Про фінансовий стан та дотримання
правил торгівлі та санітарних вимог
Помічнянським ринком у 2018 році
та у 1 кварталі 2019 року
Заслухавши інформацію директора підприємства «Помічнянський ринок»
Щіченка Є.В. про фінансовий стан та дотримання правил торгівлі та санітарних
вимог
підприємством
Помічнянський
ринок»
Добровеличківського
райспоживтовариства у 2018 році та у 1 кварталі 2019 року, враховуючи
інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Щербатюка А.С. з даного питання виконком міської ради відмічає, що за
2018 рік підприємство «Помічнянський ринок» отримало дохід в розмірі 1743,7
тис. грн.; дохід від операційної оренди торгівельної площі – 1370,8 тис. грн.;
дохід від послуг ринку – 372,9 тис. грн.
Протягом 2018 року до бюджету сплачено 557,2 тис. грн. податків, з них :
плата за землю – 116,7 тис. грн.; ЄСВ – 178,6 тис. грн.; ПДФО – 131,9 тис. грн.;
податок на нерухоме майно – 40,0 тис. грн.; ВЗ – 11,4 тис. грн.; єдиний податок
– 78,9 тис. грн.
Заробітна плата за 2018 рік складала 744,4 тис. грн., заборгованості по
заробітній платі немає.
На розвиток матеріально-технічної бази ринку у 2018 році було витрачено
40,5 тис. грн., в т.ч. на водовідведення та водопостачання нового туалету на
ринку – 26,1 тис. грн.; придбання РРО – 7,0 тис. грн. Прибуток за 2018 рік склав
0,4 тис. грн.
За І квартал 2019 року підприємство «Помічнянський ринок» отримало
дохід в розмірі 411,9 тис. грн.; дохід від послуг ринку – 80,4 тис. грн.; дохід від
оренди торгівельної площі – 331,5 тис. грн.
За звітний період до бюджету сплачено 146,2 тис. грн. податків з них :
плата за землю – 31,7 тис. грн.; ЄСВ – 43,8 тис. грн.; ПДФО – 33,0 тис. грн.;
податок на нерухоме майно – 12,9 тис. грн.; ВЗ – 2,8 тис. грн.; єдиний податок –
22,0 тис. грн.
Заробітна плата за І квартал 2019 рік складає 195,9 тис. грн.
На поточний ремонт будівель витрачено 1,1 тис. грн. Прибуток склав
0,1 тис. грн.

Слід відмітити, що керівництво підприємства «Помічнянський ринок» не
приділяє достатньої уваги дотриманню в діяльності підприємства Правил
торгівлі на ринку, що призводить до системних фактів порушення
вищезгаданих
правил,
а
також
порушення
ветеринарного
та
санітарноепідеміологічного законодавства, а саме : на ринку відсутня
ізольована холодильна камера; спеціалізовані зони, ряди прилавків не
обладнані наочними позначками про їх призначення; на торгівельних місцях
продавця (фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності) відсутні
таблички із зазначенням його прізвища, ім’я, по батькові, номера свідоцтва про
державну реєстрацію, як суб’єкта підприємницької діяльності; відсутній
спецодяг з логотипом, санітарні книжки, продавці використовують власний
санітарний та спеціальний одяг, торгівельний інвентар та засоби вимірювальної
техніки; у підприємців відсутні копії документів на продаж та якість тропічних
фруктів, ветеринарне свідоцтво (довідка) місцевої установи ветеринарної
медицини, свідоцтво або довідка про клінічний огляд птиці; продаж картоплі та
овочів проводиться з землі, поруч здійснюється торгівля ядохімікатами.
Підприємці використовують власні ваги, які перевіряються контролером ринку
контрольною гирею.
У приміщенні корпусу майже немає вентиляції, колоди, столи та
прилавки потребують постійного догляду та санітарної обробки.
Залишається невирішеним питання паркування автомобілів біля м’ясомолочного павільйону, в базарні дні на території ринку дуже багато
автомобілів, які заважають вільному пересуванню людей. Несвоєчасно
вивозиться сміття, не завжди якісно прибирається територія ринку. Біля
надвірного туалету знаходиться багато сміття. На території ринку збільшилася
кількість бездомних собак, які нападають на мешканців ринку. Активно
відновилась торгівля продуктами харчування на вулиці.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 30 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію директора підприємства «Помічнянський ринок»
Щіченка Є.В. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Щербатюка А.С. про фінансовий стан та дотримання правил
торгівлі та санітарних вимог підприємством Помічнянський ринок»
Добровеличківського райспоживтовариства у 2018 році та у 1 кварталі 2019
року взяти до уваги.
2. Директору підприємства «Помічнянський ринок» Щіченку Є.В. :
- тримати на постійному контролі санітарний стан ринку, додатково
встановити контейнери, своєчасно вивозити сміття з території ринку;
- привести в належний санітарний стан надвірний туалет;
- систематично проводити контроль за реалізаторами м’ясних продуктів,
щодо недопущення обважування покупців, а в разі їх виявлення – складати акти
про адміністративне правопорушення і не допускати приватних підприємців в
подальшому до торгівлі на території ринку;
- укласти угоду на вивіз сміття з приватними підприємцями, об'єкти торгівлі
яких розташовані на території ринкової площі.

3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
Щербатюку А.С. спільно з адміністративною комісією міської ради та
дирекцією ринку посилити роботу по виявленню фактів порушення правил
торгівлі на ринку суб'єктами підприємницької діяльності та притягнути їх до
адміністративної відповідальності.
4. Розглянути питання про хід виконання даного рішення на виконкомі
міської ради в червні 2019 року
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербатюка А.С.

Міський голова

Антошик М.М.

