
                                                          Звіт 
          про періодичне відстеження результативності регуляторного акту  
       « Про   затвердження Правил торгівлі на ринках міста Кіровограда» 
                                   від 26 вересня 2006 року № 80 
 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його  прийняття та номер 
Рішення Кіровоградської міської ради  від 26 вересня 2006 року № 80  «Про 
затвердження  Правил торгівлі на ринках міста Кіровограда та Положення про 
порядок стягнення і перерахування ринкового збору у місті Кіровограді». 

   2.  Назва виконавця заходів з відстеження 
Управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення Кіровоградської міської ради. 

3. Цілі прийняття  акта 
впорядкування  торгівлі на ринках міста; 
створення належних умов  для торгівлі та обслуговування покупців; 
підтримки  і подальшого розвитку підприємництва; 
соціального захисту населення. 
приведення торговельної мережі міста у відповідність до вимог чинного 
законодавства; 
покращання благоустрою міста; 
розвиток підприємництва у м. Кропивницькому; 
створення нових робочих місць, захист прав найманих працівників. 
дотримання протипожежних, санітарних норм та правил.  

4. Виконання заходів з відстеження 
з 01.06.2016 р. по 15.07.2016 р. 

5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження 

6. Методи одержання результатів відстеження 
Під час проведення заходів з відстеження результативності застосовувався 
статистичний метод одержання результатів відстеження.     

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 
результативність, а також способи одержання даних 
      За своєю формою роботи  ринки, в більшості своїй не дотримуються вимог 
основних законодавчих актів, регулюючих торгівлю.  З метою посилення 
контролю з боку міських органів самоврядування за організацією 
торговельного обслуговування на ринках,  дотриманням торгуючими 
законодавства щодо забезпечення якості та безпеки харчових продуктів,  
захисту прав споживачів, санітарних, протипожежних , інших норм та правил, 
були розроблені та затверджені  Правила торгівлі на ринках, де визначені  
основні вимоги щодо функціонування ринків,   права і обов‘язки   адміністрацій 
ринків та продавців, особливості торгівлі продовольчими та непродовольчими 
товарами , права споживачів, тощо. 
 
      Відстеження результативності  регуляторного акту здійснювалась шляхом 
отримання інформації від керівників ринків, санітарно-епідеміологічної, 



ветеринарної  служб міста та управління надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення. 
 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  
        Завдяки прийнятим Правилам торгівлі на ринках, розташованих на 
території м. Кропивницького,  здійснено заходи щодо  вдосконалення   
організації ринкової торгівлі у відповідності до будівельних, санітарних, 
протипожежних, інших вимог  діючого законодавства, створення належних 
умов для збереження якості та безпеки продуктів харчування, які реалізуються 
на ринках.       
      Забезпечено інформування споживачів та торгуючих необхідною  
інформацією  щодо вимог діючого законодавства в сфері торговельного 
обслуговування  та захисту прав споживачів. 
       Об‘єкти ринкової торгівлі забезпечені  необхідним інженерним  
устаткуванням та обладнанням,  що сприяє підвищенню  рівня  організації 
торговельного процесу та методів обслуговування населення. 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей 

 Для встановлення показників результативності регуляторного акту  
використовувались дані керівників ринків  щодо впорядкування торгівлі на 
ринках міста та створення належних умов  для торгівлі та обслуговування 
покупців. 

   На ринках міста  Кропивницького проведено наступну роботу: 
      ринок  «Центральний» підприємства «Кооперативний ринок» 
Кіровоградської ОСС  - збудовано 2 павільйони, проведено реконструкцію 
торгових рядів з продажу овочів, ремонт приміщення ринку та поточний 
ремонт обладнання, встановлено пожежну сигналізацію в приміщенні ринку; 
     ринок «Колгоспний» підприємства «Кооперативний ринок» 
Кіровоградської ОСС  - проведено косметичний ремонт будівлі ринку, 
поточний ремонт приміщення ринку, пофарбовано відкриті торгові  прилавки, 
встановлено протипожежну сигналізацію;  
     ринок «Привокзальний» ТОВ «Домініон – Кіровоград» - проведено заміну 
20 старих контейнерів, реконструйовано та переобладнано  торгові ряди з 
продажу овочів,  замінено металеві столи на  сучасні  прилавки,  здійснено 
переобладнання торгових споруд, проведено реконструкцію   та збільшено 
кількість  торгових місць, обладнано майданчик для торгівлі тваринами та 
живою птицею, збудовано сучасну  вбиральню.; 
      ринок «Черемушки» ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн» - проведено 
реконструкцію торгових  рядів з продажу овочів,  переобладнано торгові ряди  з 
продажу молочних продуктів, проведено ямковий ремонт асфальтового 
покриття; 
     ринок «Жемчуг» ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн» - проведено поточний 
ремонт   павільйону з продажу свіжого м’яса, площу ринку покрито щебенем, 
встановлено чотири 3-х метрові без накриття торгові прилавки та 7 столів з 
навісами; 



     ринок «Полтавський» ПП «Кіровоград-Буд-Дизайн» - проведено 
реконструкцію та переобладнання  торгових  рядів з продажу молочних 
продуктів, косметичний ремонт  ринку, замінено вхідні ворота, частково 
проведено асфальтування території ринку; 
     ринок «Шахтарський» КП «Ринково-побутові послуги» -  проведено 
реконструкцію та косметичний  ремонт  ринку; 
     перший оптовий ринок ТОВ «Перший оптовий ринок»  -  проведено 
переобладнання  торгових секцій; 
     ринок «Євразія-Центр» ПФ «Новомиколаївські торгові ряди» - відкрито 
громадську вбиральню, облаштовано майданчик   для збору ТПВ: 
      торговий майданчик «Овочевий» ТОВ «Альваід» - встановлено  20 
критих навісів.  
 
Висновок: У результаті проведеного відстеження результативності 
регуляторного акта доведено, що рішення Кіровоградської  міської ради від     
16 жовтня 2008 року  № 80 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста 
Кіровограда» надало змогу привести торговельну мережу міста у відповідність 
до вимог чинного законодавства, покращити благоустрій міста; розвиток 
підприємництва у м. Кропивницькому, створити нові робочі місця,  покращити  
культуру  та якість торгового  обслуговування на ринках, додержання 
протипожежних, санітарних норм та правил.  

Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей, 
результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, вважаємо за 
необхідне акт залишити без змін. 

 
 

 
Начальник управління по 
сприянню розвитку торгівлі 
та побутового обслуговування  
населення Кіровоградської 
міської ради                                                                                      С. Горбовський  
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