Інформація
про роботу відділу розвитку підприємництва
та споживчого ринку за 11 місяців 2016 року.
Станом на 01.12.2016 року торговельна мережа міста налічує 229
торговельних об’єктів, з них: продовольчих магазинів - 25, непродовольчих –
110, 22 магазини із змішаним асортиментом, торгівельні павільйони – 49,
кіосків – 16, супермаркети – 7.
Мережа підприємств торгівлі міста за звітний період збільшилась на 9
нових торговельних об'єктів: шість непродовольчих магазинів: «Саквояж»,
«Рики-маркет» по вул.Харківській,127, магазин «Город одежды» по
вул.Жадановського, 2а, магазин «Леді Ван» по вул. Старонікольській,27
«Караванчик»
по
вул.Жадановського,6,
«Удачная
пара»
по
вул.Харківскій,127, три продовольчих магазина: торговий павільйон
«Слобожанський» по бул.Комарова, 1г, магазин «Продукти» по
вул.Старонікольській, 27 та магазин «Сладости» по бул.Комарова.
Створено додатково 25 робочих місць.
За звітний період сфера послуг збільшилася на 2 одиниці перукарня
«Чик-чик» по бул.Комарова, перукарня по вул. Гвардійській, 6. Створено
додатково 5 робочих місць.
Мережа закладів сфери послуг налічує 116 об’єктів (салони краси,
перукарні, майстерня по ремонту складної побутової техніки, теле-аудіовідео апаратури, ательє і майстерні індивідуального пошиття швейних
виробів, об’єкти з наданням фото-послуг, майстерні по ремонту взуття та
ювелірних виробів, тощо).
Мережа закладів ресторанного господарства станом на 01.12.2016
налічує 54 об’єкта, з них: кафе і барів - 30; ресторанів - 2, кількість
буфетів, їдалень (в т.ч. шкільних) – 15, нічний клуб - 1 та інші – 6.
В місті постійно збільшується мережа аптек, так за 11 місяців поточного
року відкрилося 3 аптеки: по вул.Жадановського,5 «Аптека низьких цін», та
по вул.Харківській,127 «Аптека оптовых цен», Аптека «Бажаємо здоров’я»
по бул.Комарова,16. Створено додатково 15 робочих місць.
Розпорядженням міського голови від 15.05.2014 № 148 «Про утворення
міської координаційної ради із забезпечення стабільної цінової ситуації на
ринку продовольчих товарів» діє міська координаційна рада із забезпечення
стабільної цінової ситуації. Відділом щодекадно здійснюється моніторинг цін
на продовольчі товари та відстежується стан цінової ситуації на споживчому
ринку міста Чугуєва. Щоквартально відділом здійснюється аналіз цінової
ситуації по місту та в порівнянні з іншими містами Харківської області.
З метою наповнення споживчого ринку якісними продовольчими та
непродовольчими товарами, враховуючи побажання мешканців громади
виконавчим комітетом Чугуївської міської ради прийняті рішення від
15.01.2016 № 5 «Про проведення розширеного базару з продажу
продовольчих та непродовольчих товарів в тупику Жадановського міста

Чугуєва», від 08.04.2016 № 86 «Про проведення розширених базарів з
продажу продовольчих та непродовольчих товарів у віддалених
мікрорайонах міста Чугуєва», від 12.08.2016 № 194 «Про проведення
розширених базарів з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у
віддалених мікрорайонах міста Чугуєва», також прийнято рішення № 300 від
11.11.2016 «Про проведення передсвяткових Новорічно –різдвяних базарів».
В квітні 2016 року на засіданні виконавчого комітету розглянуто питання
«Про фінансово-господарську діяльність КП «Муніципальне підприємство
«Мрія» за 2015 рік.
24-25 вересня поточного року 4 суб’єкта господарювання прийняли
участь у Великому Слобожанського ярмарку, який проходив у м. Харкові.
На підставі розпорядження № 501 від 30.11.2016 проводиться конкурс на
краще новорічне святкове оформлення об’єктів споживчого ринку.
Рішенням VI сесії Чугуївської міської ради від 25.03.2016 № 129-VIІ
розглянута інформація про виконання «Про хід виконання «Програми
розвитку сфери побутового обслуговування населення в місті Чугуєві на
2011-2015 роки» у 2015 році.
Рішенням VI сесії Чугуївської міської ради від 25.03.2016 № 130-VIІ
розглянута інформація про хід виконання «Про хід виконання «Програми
вдосконалення функціонування роздрібних ринків та торговельних
майданчиків міста Чугуєва до 2016 року» за 2015 рік.
За звітний період проведено 8 нарад з суб’єктами господарювання, які
здійснюють діяльність в сфері споживчого ринку. На нарадах розглянуті
питання: дотримання Правил торгівлі, попередження реалізації алкогольних
напоїв сумнівного походження, організація благоустрою біля об’єктів
торгівлі, ліквідація стихійної торгівлі тощо.
Відповідно до розпорядження міського голови № 367 від 22.09.2016
«Про створення комісії для проведення інвентаризації
торговельних
об’єктів, розташованих по бул. Комарова,12В в місті Чугуєві» було створено
робочу групу з метою проведення комплексної інвентаризації торговельних
об’єктів на предмет законності їх встановлення на земельній ділянці
комунального підприємства «Муніципальне підприємство «Мрія». Комісією
проведено комісійне обстеження та складено відповідний акт.
Відповідно до розпорядження міського голови № 408 від 07.10.2016
«Про створення робочої групи для перевірки закладів торгівлі та
ресторанного господарства на дотримання законодавства щодо реалізації
алкогольних напоїв в м. Чугуєві» було створено робочу групу, в яку увійшли
спеціалісти відділу, контролюючі органи та депутати міської ради. Робочою
групою здійснювалися рейди щодо обстеження закладів торгівлі та
ресторанного господарства м. Чугуєва з метою виявлення реалізації не
ліцензованої алкогольної продукції та алкогольних сурогатів. Обстежено 41
торговельний об’єкт та складено відповідний акт. Фактів незаконного
продажу спиртних напоїв невідомого походження не виявлено.
Спеціалісти відділу прийняли участь у 12 рейдах щодо попередження
підліткової злочинності, дитячої бездоглядності та безпритульності спільно зі
службою з молодіжної політики та організації оздоровлення дітей.

Відділ розвитку підприємництва та споживчого ринку
координує та здійснює керівництво службою торгівлі та харчування
Цивільної оборони в місті.
За звітний період відділом розглянуто 66 звернень громадян, які
придбали неякісний товар та надані необхідні консультації.
Проблемним питанням залишається стихійна торгівля в м. Чугуєві.
Протягом звітного періоду на підставі розпоряджень міського голови «Про
створення міжвідомчої робочої групи для усунення та запобігання торгівлі з
рук в невстановлених місцях у м. Чугуєві» (від 07.04.2016 №138; від
04.05.2016 №177; від 02.06.2016 № 226; від 01.07.2016 №270; від 17.11.2016
№480) спеціалісти відділу з залученням контролюючих органів та депутатів
міської ради проводили рейди відповідно до графіку. Протягом 11 місяців
проведено 51 рейд. Чугуївським відділом поліції було складено 15
протоколів за ст.160 «Торгівля з рук в невстановлених місцях» відповідно до
Кодексу України про адміністративні правопорушення та направлені до суду
для прийняття рішення.

