
 

ПРОЕКТ  10 

(2 варіант) 
 

Шоста сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від   22 січня     2016  року                                                                    № 

м.Знам’янка 
 

Проект рішення зі змінами та 

доповненнями виносить депутат 

міської ради С. Лєвінте 
 

 

Про 
затвердженняКонцептуальноїпрогр
амирозвиткуринківмістаЗнам'янка 
на 2016-2020 роки 

 

З метою впорядкування розміщення ринків на території міста, сприяння розвитку всіх форм 

торгівлі, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2001 р.  

N 1662 «Про схваленняКонцепціївдосконаленняфункціонуванняринків з продажу продовольчих та 

непродовольчихтоварів», керуючись ст. 25 Закону України «Про місцевесамоврядування в 

Україні», міська рада 

 

В и ріш и л а :  
1. ЗатвердитиКонцептуальнупрограмурозвиткуринківмістаЗнам'янка на 2016-2020 роки 

(додається).  
2. Організаціювиконання данного рішенняпокласти на відділекономічногорозвитку, 

промисловості, інфраструктури та торгівлі ( нач. Третьякова К.В.)   
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

споживчого ринку, підприємництва та правової політики.(гол. С. Кліпацький) 
 

 

Міський голова С. Філіпенко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Затверджено 



рішенням міської ради 
 

від  _____  2016 року №______ 

 
 

 
Концептуальна програма розвитку ринків м. Знам’янка 

 на 2016-2020 роки 

 

1. Загальні положення 

 

Розвиток мережі ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в м. 

Знам’янка зумовлює зростання масштабів товарно – грошового обігу, забезпечення 

соціальної підтримки населення, спрямований на реалізацію державної політики розвитку і 

підтримки малого підприємництва. Разом з тим неконтрольоване зростання стихійної 

торгівлі на вулицях міста посилює тінізацію обігу товарів, сприяє зменшенню надходження 

податків до бюджету, зумовлює погіршення якості торговельного обслуговування населення, 

загрожує погіршенню санітарно-епідемічного благополуччя міста. 

У зв’язку з цим виникла потреба визначення ролі і місця ринків як складової 

внутрішнього споживчого ринку міста, розроблення заходів із створення належних умов 

торгівлі на ринках, що сприятиме підвищенню доходів суб’єктів підприємницької діяльності, 

а це у свою чергу, дасть змогу їм розширити свій бізнес. 

Ринок – це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням органу 

місцевого самоврядування земельній ділянці, збудований відповідно проекту і 

зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання 

послуг та створення для продавців і покупців належних умов для купівлі - продажу товарів 

за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції. 

Відповідно до затверджених Правил торгівлі на ринках, територія ринку повинна 

мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального 

секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального 

користування, переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, 

безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, телефонний 

зв’язок, електро- та водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами 

майданчики для збирання відходів і сміття. 

Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й 

негативно впливати на умови проживання населення.  

 

Основною метою концептуальної програми є визначення шляхів розвитку ринків м. 

Знам’янка на 2016 – 2020 роки, підвищення соціально – економічної ефективності їх 

діяльності, удосконалення відносин між суб’єктами підприємницької діяльності, 

споживачами, виконавчим комітетом Знам’янської міської ради, поетапне перетворення 

ринків у торгово – сервісні комплекси. 

Торгово-сервісний центр  є сукупністю функціонально і організаційно 

взаємопов’язаних об’єктів торгівлі і пунктів по наданню послуг, зосереджених у єдиному 

будівельно-архітектурному комплексі із спільним органом управління. 

Дія концептуальної програми розвитку ринків поширюється на ринки всіх форм 

власності. 

В основу концепції покладено принципи доцільності розвитку ринків, ефективності 

торгівлі на ринках, раціонального поєднання важелів державного і ринкового регулювання їх 

функціонування. 

Концептуальна програма розвитку ринків направлена на виконання Закону України 

„Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.00 № 2063 та Постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.12.01 №1662 „Про схвалення Концепції вдосконалення 

функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів” 

 

 

 

 



2. Аналіз стану ринків м. Знам’янка 

 

Станом на 01.01.2016  в місті Знам’янка працює 5 ринків, а саме: 

 

Центральний колгоспний ринок  вул.Куйбишева 

«Райспоживтовариство»   

Знам'янське міське комунальне підприємство вул. Матросова 
"Ринокторгсервіс"   

Ринок "Залізничник" приватного підприємця вул. Калініна,132 

Ринок «Привокзальний» приватного вул.Енергетиків,1 
підприємства "Фенікс"   

Ринок "Прок" приватного підприємця вул. Рози Люксембург,8-а 
 
За формами власності: 4 ринки належать доприватноївласності, 1 – до 

комунальноївласностіміської ради.  
За товарнимигрупами: 5 – змішані, за часом діяльності: 4 – постійнодіючі; 1 

риноквихідного дня. 
Загальна площа ринків складає _____м.кв., де  облаштовано _____ торгових місця. На 

ринках функціонують ____ магазинів, ______ палаток і кіосків. ______ торгових місць 
обладнано для безпосередніх товаровиробників сільгосппродукції, в тому числі ______ - для 
виробників м’яса.   
 ______ ринків обладнані туалетами, підключені до системи водопостачання та 

каналізації. 

На ____ ринках обладнано і працюють лабораторії ветеринарно – санітарної експертизи.  

Позитивними тенденціями є те, що торгівля на ринках стала відчутним чинником 

формування конкурентного середовища на внутрішньому споживчому ринку. На сьогодні 

роздрібні ціни на продовольчі товари до ___ % нижче від роздрібних цін у стаціонарній 

роздрібній мережі. Зміцнюється матеріально - технічна база ринків в результаті введення в 

дію критих павільйонів, створенню додаткових торгових місць для сільгоспвиробників, що 

сприяє поліпшенню умов праці продавців, підвищенню рівня торговельного обслуговування, 

надходження від ринкового збору за рік до міського бюджету становить ____тис. грн. 

Негативними тенденціями є те, що на ринках не створено достатньої кількості 

торгових місць для безпосередніх сільгоспвиробників, в тому числі для реалізації свіжої 

риби, що впливає на створення стихійної торгівлі на прилеглих до ринків територіях, на 

вулицях міста. 

 Має місце самовільне розміщення директорами ринків торгових точок по реалізації 

сезонних товарів (овочевої продукції, ялинок) на прилеглих до ринків територіях. 

 Має місце реалізація контрафактної та фальсифікованої продукції. Потребує 

вдосконалення нормативно - правова база в частині регулювання взаємовідносин ринків з 

місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами підприємницької діяльності, 

товаровиробниками, споживачами. 

 Землевідведення для розміщення ринків міста проводилось без урахування вимог 

можливості будівництва. Проектно-кошторисна документація ринків міста виконана не в 

повному обсязі і як наслідок, будівництво ринків у встановленому порядку не велось, а 

розміщення їх відбувалось з порушення містобудівного, технологічного, санітарного 

законодавства та регіональних правил забудови.   

 В цілому не розроблена генеральна схема розміщення торговельної мережі, в тому 

числі ринків по м. Знам’янка. 

 

3. Мета та основні завдання 

концептуальної  програми розвитку ринків м. Знам’янка на 2016-2020 роки є: 

 

-створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку 

діяльність громадян, які здійснюють торгівлю на ринках; 

 -удосконалення відносин між суб’єктами підприємницької діяльності, споживачами, 

виконавчим комітетом Знам’янської міської ради; 

-насичення споживчого ринку якісними товарами; 

-створення додаткових торгових місць для безпосередніх сільгоспвиробників; 



-створення ринків різних територіальних масштабів та спеціалізацій; 

-розширення функцій ринків, зокрема: надання послуг, інфраструктурне 

обслуговування, активізація власної підприємницької діяльності; 

-спрямування діяльності стихійно утворених ринків у цивілізоване русло шляхом 

вжиття передбачених законодавством контрольно - наглядових заходів; 

-поетапне перетворення ринків у торговельно-сервісні комплекси. 

 

4. Механізм реалізації  

 

4.1. Відпрацювання і затвердження схеми розміщення всіх ринків. 

4.2. Затвердити Правила торгівлі на ринках в місті Знам’янка. 

4.3. Проведення закріплення прилеглих  до ринків та торгово-сервісних центрів 

територій для забезпечення належного санітарного стану на них та недопущення 

стихійної торгівлі. 

4.4. Врегулювання земельних відносин з міською радою і приведення до вимог 

нормативно- правової бази земельних ділянок, на яких розташовані ринки. 

4.5. Створення додаткових робочих місць за рахунок  відкриття нових ринків, що 

сприятиме забезпеченню зайнятості безробітного населення, збільшенню 

грошових доходів сільських жителів. 

4.6. Спрямування діяльності стихійно утворених ринків у цивілізоване русло шляхом 

вжиття контрольно-наглядових заходів. 

4.7. Удосконалення нормативно - правових взаємовідносин ринків з виконавчим 

комітетом Знам’янської міської ради, суб’єктами підприємницької діяльності, 

товаровиробниками і споживачами. 

4.8. По мірі реалізації концептуальної програми  розвитку ринків, створення умов для 

поступового перетворення ринків у торговельно-сервісні комплекси. 

 

5. Фінансове забезпечення 

 

 Фінансове забезпечення виконання концептуальної  програми розвитку ринків м. 

Знам’янка на 2016-2020 роки проводити шляхом залучення коштів ринків, інвесторів, 

суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю на ринках. 

 

6.Організація виконання програми 

 

Координацію діяльності власників ринків, пов’язаних з виконанням концептуальної  

програми розвитку ринків м. Знам’янка на 2016-2020 роки здійснюють управління соціально-

економічного розвитку, управління архітектури та містобудування, управління земельних 

ресурсів Знам’янської міської ради. 
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