
27. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі  

та надання побутових послуг населенню 

 

Протягом 2017 року роздрібна мережа збільшилась  на п’ять торгівельних точок: 

в селищі Дробишеве відновлено роботу магазину “Смачності”, в місті Лиман - 

магазинів - “Кооператор”, магазину № 50, “Дорожній”, “Гарант” відкрито магазин з 

продажу тканин “Дєва”. Встановлено та працюють 5 Мафів. На вулиці Привокзальній 

м. Лиман встановлено 2 павільйони з продажу шаверми та ковбасних виробів.                

В магазині “Пушкінський” відкрито новий відділ з продажу промислових товарів. 
Продовжується будівництво ряду фермерських павільйонів. Відкрито 12 

павільйонів площею по 20 м2, де реалізується сільськогосподарська продукція 

виробництва фермерських господарств, а також реалізація промислових товарів. 
В сфері побутового обслуговування відкрито за рахунок нового будівництва 

перукарню “Тріумф”, в арендованих приміщеннях відкрито 3 перукарні “Експрес- 

перукарня”, “Арт-студія, “Касандра”. Розпочали роботу 2 пункти з надання послуг з 

шиномонтажу, ремонту дисків та обладнання. 
Всього за 2017 рік в галузі торгівлі, ресторанного господарства та побутового 

обслуговування населення створено 42 нових робочих місця. 
Станом на 01.01.2018 року сфера торгівлі представлена 247 магазинами, 79 

підприємствами ресторанного господарства та 134 підприємствами побутового 

обслуговування. 
Забезпечено святковою торгівлею всі заходи ОТГ. 
Протягом 2017 року проведено 55 ярмарок по реалізації товарів народного 

споживання, присвячених урочистим датам і ярмарок вихідного дня, новорічні 

ярмарки, реалізовано товарів на суму 900,0 тис. грн.  
Кількість звернень від споживачів - 63, всі звернення вирішено позитивно, 

проведено 87 консультацій. 
В 2017 році отримали професійну підготовку 1 робітник ресторанного 

господарства- офіціант, підвищили кваліфікацію 3 продавці та 3 офіціанти. 

 



Основні показники розвитку торгівлі Лиманської ОТГ за 2017 рік 
 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

фактичне 

виконання 

2017 рік  

2017 рік  
у % до  

2016 року програма 
виконання 

за 12 

місяців 

очікуване 

виконання 

програми, % 



Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

фактичне 

виконання 

2017 рік  

2017 рік  
у % до  

2016 року програма 
виконання 

за 12 

місяців 

очікуване 

виконання 

програми, % 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), 

які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного 

господарства у діючих цінах 
тис. грн. 150500,0 153100,0 221300,0 144,5 147,0 

Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у 

діючих цінах на одну особу 
грн. 3440,3 3489,0 5158,6 147,9 149,9 

Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту 

підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства 

(юридичних осіб) до відповідного періоду минулого року 
% 101,3 111,6 149,9 х х 

Кількість підприємств роздрібної торгівлі одиниць 284 286 287 100,3 101,1 

   забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів  
кв.м 369,1 368,6 389 105,5 105,4 

Кількість підприємств ресторанного господарства одиниць 79 79 79 100,0 100,0 

   забезпеченість місцями на 1 тис. жителів 
місць 107,2 106,8 108,5 101,6 101,2 

Кількість підприємств побутового обслуговування населення одиниць 127 127 134 105,5 105,5 

   забезпеченість працюючими на 1 тис. жителів місць 2,9 2,8 3,1 110,7 106,9 

Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього тис.грн. 39100,0 39000,0 40100,0 102,8 102,6 



Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

фактичне 

виконання 

2017 рік  

2017 рік  
у % до  

2016 року програма 
виконання 

за 12 

місяців 

очікуване 

виконання 

програми, % 

   у % до попереднього року  % 105,4 101,3 102,6 - - 

 



Виконання заходів 
в галузі “Торгівля і ресторанне господарство” по Лиманській ОТГ за 2017 рік 

 

Зміст заходу Термін 

виконання 
Виконавець Витрати на реалізацію, тис. грн. Очікуваний 

результат  

(додатковий  

товарооборот/ 

надходження до 

бюджету) 

Всього у тому числі 

Державний 

бюджет 
Обласний 

бюджет 
місцевий 

бюджет 
кошти 

підприємств 
інші 

джерела 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Забезпечити обсяг роздрібного 

товарообороту (юридичних осіб) в 

торговельній мережі і підприємствах 

ресторанного господарства в сумі 221300 тис. 

грн. 

Протягом року Суб’єкти 

господарю- 
вання  

- - - - - - - 

2. Забезпечити обсяги побутового 

обслуговування населення в мережі  

підприємств сфери побуту у діючих та 

порівняних цінах, всього: 6478.3 тис. грн., у 

т.ч.: 
- юридичні особи – 28.3.0тис. грн.; 
- фізичні особи – 6450.0тис. грн. 

Протягом року Суб’єкти 

господарю- 
вання  

       

2. Розвиток сфери торгівлі, ресторанного 

господарства та побутових послуг 
         

За рахунок нового будівництва   1320,0 - - - 1320,0 - 136,2/13,6 

2.1. Розширити (за рахунок нового 

будівництва, відновлення роботи 

законсервованих об’єктів, оренди приміщень 

тощо) мережу:  
а) за рахунок нового будівництва 2 торгових 

павільйони  площею 60 кв.м ,створити 3 

робочих місця. 
 

б) за рахунок відновлення та капітального 

ремонту відновити роботу 2-х продовольчих 

магазинів площею 200 кв.м., створити 6 

робочих місць. 
 

В селищі 

Дробишеве 

відновлено 

роботу магазину 

“Смачності”, 

створено робочих 

2 місця, торгова 

площа 30 м2. 
Після реконст-

рукції та ремонту 

відновлено 

роботу м. Лиман 

продовольчих 

 

 

 

 

 

Суб’єкти 

господарю 
вання  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

36,2/3,6 
 

 

 

 

 

 

 



дрібнороздрібної торгівлі  на ___ од;  __ 

робочих місць ресторанного господарства  од.;                

посадкових місць,  робочих місць 

магазинів 

“Кооператор”, 

створено 2 

робочих місця, 

торгова площа 60 

м2, магазину № 

50, створено 2 

робочих місця, 

торгова площа 56 

м2, магазину з 

продажу тканин  
“Дєва”, створено 

2 робочих 

місця,торгова 

площа 50 м2. 
В м.Лиман 

відкрито 2  торго-

вих павільйони 

площею 50 м2 з 

продажу шаверми 

та ковбасних 

виробів, створено 

4 робочих місця. 
Встановлено та 

працюють 5 

Мафів “Бахмут-

хліб”, створено 10 

робочих місць 

100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

100,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0 

50,0/5,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0/5,0 

2.2. Розширити (за рахунок нового 

будівництва, відновлення роботи 

законсервованих об’єктів, оренди 

приміщень тощо) мережу підприємств 

побутового обслуговування населення всього: 

2 (од.); у т.ч. на селі_( од.); 
створити робочих місць: 
всього 4, у т.ч. на селі ;  
перелік за видами послуг в т.ч. соціально-

значимих видів: 
-одягу _1_(од.), робочих місць _2_;  
- ремонту побутової техніки 1 (од)2 робочих 

Відкрито за 

рахунок нового 

будівництва нову  
перукарню 

“Тріумф”, в 

орендованих 

приміщеннях 

відкрито 2 перу-

карні “Експрес- 

перукарня”, “Арт 

- студія”, створе-

но 6 робочих 

Суб’єкти 

господарю 
вання  
 

 

420,0 - - - 420,0 - 42,0/4,2 



місця. 
 

місць, в орендо-

ваному примі-

щенні відкрито 

майстерню з 

ремонту та шиття 

одягу, створено 2 

робочих місця. 
Відкрито 2 

пункти з надання 

послуг з шино-

монтажу, ремонту 

дисків та облад-

нання. Створено 3 

робочих місця 

3. Збільшення обсягів продажу та надання 

послуг 
  29,0 - - - 29,0 - 924,0/96,0 

3.1. Впровадити  види побутових послуг, які 

раніше не надавались у місті/районі: 

продовження проведення оптоінтернету у 

сільській місцевості. 

Проведення 

оптоінтернету у 

сільській 

місцевосцевості -

смт. Дробишеве, 

с. Крива Лука,             

с. Закітне 

Суб’єкти 

господарю 
вання  
 

10,0 - - - 10,0 - 12,0/3,0 
 

3.2. Організувати виїзне побутове 

обслуговування у віддалені села та 

малонаселені пункти (вид послуг, 

найменування населеного пункту, на яку суму 

надано послуг) п/п Осопенко С.П.- ремонт 

холодильників- с. Яцьке, с.Колодязі, сел Нове, 

с. Терни; п/п Сазонов П.П. - ремонт телерадіо-

апаратури 

Організовано 

виїзне побутове 

обслуговування у 

віддалені села та 

малонаселені 

пункти  п/п 

Осопенко С.П.- 

ремонт 

холодильників- с. 

Яцьке, с.Колодязі, 

сел Нове, с.Терни. 

Суб’єкти 

господарю 
вання  

10,0 - - - 10,0 - 12,0/3,0 
 

3.3 Сприяти укріпленню матеріально-

технічної бази  підприємств сфери побуту за 

рахунок модернізації, реконструкції, 

переоснащення, приведення до вимог 

сучасного дизайну  

Протягом року 
 

Суб’єкти 

господарю 
вання  

- - - - - -  

 



3.4. Відкрити  відділи та секції з продажу 

фірмових товарів вітчизняних виробників 
Відкриті секції з 

продажу продук-

ції торгової марки 
“Наша ряба”, 

“Добриня”, 

“Слов’яночка” 

Суб’єкти 

господарю 
вання  

- - - - - -  

3.5. Сприяти функціонуванню 3 об’єктів 

роздрібної торгівлі книжковою продукцією 
В магазині 

“Клякса”  та 

“Арбат” відкрито 

відділи торгівлі 

книжковою 

продукцією 

Суб’єкти 

господарю 
вання  
 

 

- - - - - -  

3.6. Провести 50 ярмаркових заходів з 

продажу товарів народного споживання та 

сільськогосподарської продукції, в. т.ч.:  
- ярмарок - 50; 
- виставок-продажів - 4 

Проведено 55 

ярмаркових 

заходів 

Суб’єкти 

господарю 
вання, 

сільгосп-

виробники 

9,0 - - - 9,0 - 900,0/90,0 

4. Вдосконалення роботи ринків:   38,7 - - 38,7 - -  

4.1. Розширити мережу ринків (за рахунок 

нового будівництва, організації торгового 

ряду  тощо)  

 

Протягом року 
 

Суб’єкти 

господарю 
вання  

- - - - - - - 

4.2. Створити умови для продажу 

сільськогосподарської продукції 

безпосередньо її виробниками  

Протягом року 
 

 - - - - - - - 

4.3.1. Виділити 8 торгових місць Виділено 8 

торгових місць 
Суб’єкти 

господарю 
вання  

- - - - - - - 

в тому числі: В тому числі - - - - - - - 

- на прилавках - 4торгових місць; На прилавках -4 

торгових місця  
- - - - - - - 

- з автомашин - 4 автомобільних місця З автомашин -4 

торгових місця 
- - - - - - - 

4.3.2. Надати пільги:    - - - - - - - 

- за послуги ринків на: 
- 4 торгових місця; 
- 1 автомобільне місце  

Надано пільги за 

послуги ринків на 

4 торгових місця 

Суб’єкти 

господарю 
вання  

- - - - - - - 



та одне автомо-

більне місце 

4.3. Продовжити роботу по ліквідації 

стихійних ринків. 
Управлінням 

держпродспожив-

служби у м. 

Лиман та 
Лиманським від-

діленням поліції 

проведено 4 

рейди по лікві-

дації стихійних 

ринків по вул. 

Привокзальній, 

вул. Пушкіна 

Управління 

держпродспо

живслужби у 

м. Красний 

Лиман,  
Лиманське 

відділення 

поліції 

- - - - - -  

4.4. Організація виїзної торгівлі 

продовольчими та промисловими товарами в 

сільській місцевості:  охопити 12 селищ та сіл 

:(смт. Ярова, Дробишеве, Кіровськ, Ямпіль, 

Новоселівка, с. Коровій Яр, с. Рубці, с. Лозове, 

с. Терни, с.Шандриголове, с. Рідкодуб,                      

с. Зелена Долина) 

Організовано 

виїзну торгівлю 

продовольчими та 

промисловими 

товарами в 

сільській 

місцевості(смт. 

Ярова, 

Дробишеве, 

Кіровськ, Ямпіль, 

Новоселівка, 

с.Коровій Яр, 

с.Рубці, с.Лозове, 

с. Терни, с. 

Шандриголове, с. 

Рідкодуб, с. 

Зелена Долина) 

Суб'єкти 

господарюва

ння 

- - - - - -  

4.5. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації для реконструкції та будівництва 

торгових рядів для виїзної торгівлі в сільській 

місцевості. 

Виготовлено 

проектно-

кошторисну 

документацію  
наустаткування 

торгових рядів в 

с. Рубці та с. Нове 

Виконавчий 

комітет 

міської ради 

38,7 - - 38,7 - -  

5. Соціальний захист ветеранів війни та   17,7 - - - 17,7 - 3,8/0,4 



інших пільгових категорій: 

5.1. Надати продовольчі набори 30 особам  на 

загальну суму 4,6тис.грн. 
Проведено 

благодійний обід 
на 45 осіб на суму 

5.0 тис.грн. З 

нагоди святку-

васпння 350-ї 

річниці м. Лиман 

 5,0 - - - 5,0 - - 

5.2. Провести благодійні обіди для 35 осіб на 

загальну суму 5.2 тис. грн. 
Проведено 

благодійний обід 
на 38 осіб на суму 

5.6 тис. грн. 

 5,6 - - - 5,6 - х 

5.3. Створити сприятливі умови для 

безперешкодного доступу людей з 

обмеженими фізичними можливостями до 

об’єктів сфери обслуговування. Кількість 

підприємств, які будуть обладнані пандусами, 

поручнями - 6. 

Протягом року Суб’єкти 

господарю 
вання  
 

 - - - - - - 

5.4 Соціальний захист ветеранів війни та 

інших пільгових категорій. Кількість осіб - 

140, на загальну суму 5.4 тис. грн., в т.ч.: 
- лазні___ (осіб)., на суму ___ тис. грн., 
- перукарські послуги - 40 осіб, на суму 1,6 

тис.грн.; 
- з ремонту взуття - 40 осіб, на суму  2.0 тис. 

грн;  
- одягу - 30 осіб, на суму 0,3 тис.грн.; 
- побутової техніки - 15 осіб, на суму 0,7 тис. 

грн.;  
- фотопослуги - 10 осіб, на суму 0,3 тис. грн., 
- телерадіоапаратури - 5 осіб, на суму   0.5 тис. 

грн., та інші. 

Надано послуг : 
перукарські- 88 

чол. на суму  
3.5 тис. грн; 

фотопослуги-20 

осіб на суму 0,8 

тис.грн; ремонту 

взуття-28 чол. на 

суму 2,8 тис.грн 

 

Будинок 

побуту 

“Каштан” 
Будинок 

побуту 

“Южний”, 
Асоціація 

“Фея” 

7,1 - - - 7,1 - 3,8/0,4 

6. Соціальний захист працівників галузі          

6.1. Сприяти підвищенню заробітної плати 

працівникам сфери “Торгівля та ресторанне 

господарство” і довести середній рівень 

заробітної плати:  
в торгівлі - 3200,0 грн. 

Протягом року Суб’єкти 

господарю 
вання  

- - - - - - - 



в ресторанному господарстві - 3200,0 грн. 

сфери побутове обслуговування населення  - 

3200,0 грн. 

6.2. Врегулювати трудові відносини, сприяти 

укладанню 20 колективних угод, які 

гарантують робітникам охорону праці і 

здоров’я 

Укладено 16 

колективних угод 
Суб’єкти 

господарю 
вання  

- - - - - - - 

6.3. Продовжити роботу по  легалізації 

діяльності найманих осіб, у т.ч. на селі  
Проведені  4 

перевірки щодо  

найманих 

працівників 

підприємств 

торгівлі спільно з 

Лиманським 

відділенням 

поліції,відділення

м Слов’янської 

ОДПІ та 

управлінням 

Держпродспожив

служби  

Лиманське 
 відділення 

поліції, 
управління 

Держпродспо

живслужби у 

м.Красний 

Лиман, 
Краснолиман 
ське 

відділення 
Слов’янської 

ОДПІ  

- - - - - - - 

7. Заходи щодо захисту прав громадян, як 

споживачів: 
  - - - - - -  

7.1. Забезпечити регулярне проведення 

комплексу заходів, спрямованих на 

забезпечення неухильного додержання 

суб’єктами підприємницької діяльності вимог 

законодавства щодо якості та безпеки товарів, 

захисту прав споживачів, порядку заняття 

торговельною діяльністю та правил 

торговельного обслуговування населення 

Проведені  2 

наради щодо    

неухильного 

додержання 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності вимог 

законодавства 

щодо якості та 

безпеки товарів, 

захисту прав 

споживачів, 

порядку заняття 

торговельною 

діяльністю та 

правил 

Держпродспо

живслужба,  
Лиманське 
відділення 

поліції, 
Краснолиман 
ське 

відділення 
Слов’янської 

ОДПІ, 
відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

- - - - - - - 



торговельного 

обслуговування 

населення спільно 

з Лиманським 

відділенням 

поліції,відділення

м Слов’янської 

ОДПІ та управ-

лінням Держпрод-

споживслужби  

7.2. Проводити роботу з розгляду скарг і 

звернень. Сприяти покупцям щодо реалізації 

їхніх прав щодо захисту  прав споживачів. 

Розглянуто 63 

скарги та надано 

87 консультацій  

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

- - - - - -  

7.3. Систематично проводити в засобах 

масової інформації публікації по підвищенню 

інформованості населення з питань захисту 

їхніх прав, як споживачів. 

Проведено 

публікацію в 

міській газеті 

“Зоря” до Дня 

споживача 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

- - - - - - - 

8. Кадрове забезпечення:           

Сприяти підвищенню кваліфікації: 
- спеціалістів торгівлі - 3 осіб (продавці): 
- ресторанного господарства – 2 осіб 

(офіціанти); 
- сприяти отриманню професійної підготовки 

2 особами; 
- організувати участь у майстер-класах 

,сприяти підвищенню кваліфікації 5 осіб, 

отриманню професійної підготовки 2 особами 

- перукарями 

Підвищили 

кваліфікацію 3 

продавці , 3 

офіціанти . 
Організовано 

проведення 2 

майстер-класів з 

перукарської 

майстерності до 

Дня 8 Березня, 

святкування Дня 

міста 

Суб’єкти 

господарюва

ння  

- - - - - - - 

Всього:   1405,4   38,7 1366,7  1064/110 
 


