Шановний голове,шановні депутати.
Комунальне підприємство «Гуляйпільський ринок» Гуляйпільської міської
ради Запорізької області засноване на власності Гуляйпільської міської ради є
самостійним госпрозрахунковим підприємством. Підзвітне та підконтрольне
Гуляйпільській міській раді.
КП «Гуляйпільський ринок» створене з метою забезпечення населення
сільськогосподарськими продуктами, товарами повсякденного вжитку,а
також створення належних умов для населення та підприємців що
займаються торгівельно - закупівельною діяльністю.
КП «Гуляйпільський ринок» це статутне господарське-підприємство
унітарного типу, що функціонує на базі комунального майна, контролюється
органом місцевого самоврядування і безпосередньо здійснює господарську
діяльність, володіючи необхідним обсягом правосубєктивності.
У своїй діяльності КП «Гуляйпільський ринок» керується статутом
підприємства, рішенням органів місцевого самоврядування і чинним
законодавством України.
Кількість працівників на підприємстві згідно штатного розпису становить 8
осіб:
- керівник-працює на контрактній основі і призначається міським головою
згідно з п.10 ч,4ст.42 закону України «Про місцеве самоврядування України»,
-бухгалтер, контролер (2), рубщик, вантажник, прибиральники (2 ).
Основним видом діяльності підприємства є послуги по наданню торгового
місця для торгівлі фізичних та юридичних осіб.
Також надаються інші послуги:
-прокат торгівельного інвентаря, засобів вимірювальної техніки;
-санітарного одягу;
- зберігання особистих речей та продукції в камерах схову і в холодильниках;
-зважування на товарних вагах;
-розруб мяса (рубачем ринку);
-вантажно розвантажувальні роботи.
Тарифи на послуги ринку, що повязані із забезпеченням діяльності ринкового
господарства, розроблені адміністрацією ринку ,за погодженням з
Виконавчим комітетом Гуляйпільської міської ради.
Фінансові показники за 2017 рік:
Дохід підприємства за 2017 рік склав 745 285,27 грн. Підприємством було
перераховано податків до бюджету на суму 241 446,16 грн.
Втому числі:

Єдиний соціальний внесок - 88 523,85 грн.,
податок на доходи від фізичних осіб - 71 456,75 грн.,
податок на землю - 62 253,00 грн.,
податок на прибуток підприємства - 12 765,00 грн.,
податок на воду - 285 грн.,
частка від чистого прибутку - 228 грн.,
військовий збір - 5 934,50 грн..
Працівникам підприємства виплачена заробітна плата в сумі - 316 030 грн.,
послуги електроенергії - 50 184,20 грн.,
водопостачання,асанізація та вивезення сміття та твердих відходів 17 342 грн.,
послуги звязку - 3 142 грн.,
метрологія - 2667 грн.,
касове обслуговування банку - 3 823 грн.,
обслуговування РРО - 3 758 грн.,
господарські витрати,а саме ремонтні роботи,обслуговування
території,обшивка металевими профілями навісу,посилочний
матеріал,інвентар та інше склали 99 600 грн.
У минулому році підприємством за рахунок отриманого доходу було
виконано ряд робіт, а саме виконані роботи по оздобленню торгових рядів,
шпаклівка та побілка рядів, обшивка металевими профілями бокових частин
навісу над торгівельними рядами (160 м/2).Шпаклівка та побілка стін в
розрубочній кімнаті зачистка та фарбування мясної колоди, ремонт
холодильної камери, ремонт та повірка вимірювальної техніки. Заміна
автоматів, розеток в електромережі ринку. Завіз та підсипка гравію на
площадці для торгівлі живими тваринами та птицею, придбання
протиожележної суміші для посипки території ринку в зимовий період.
Проведено частковий ремонт цегляної огорожі, ремонт воріт та металевої
огорожі, проведено ремонтні роботи по освітленню, розмітка торгових місць,
благоустрій та окультурення ринку.
Також був проведений ремонт туалету ринку: встановлено 4,двері,
білувались та фарбувалися стіни, проводилися ремонтні роботи,
систематично проводиться обробка хлор вапном та викачка нечистот
асанізаторною технікою. В відведоному місці ринку розміщені 5 баків для
зберігання та вивезення твердих побутових відходів. На території ринку
відведені місця для використання продавцями та покупцями ринку води.
В 2017 році надходили усні звернення від підприємців щодо спірних відносин
із іншими підприємцями, які були в короткий термін уригульовані, також
надходили звернення щодо стихійної торгівлі за межами ринку, в результаті

цих звернень адміністрація ринку зверталась до поліції і всі суперечки були
вирішені .Скарг від підприємців на роботу працівників ринку не надходило.
Адміністрація підприємства проводить контроль за дотриманням санітарноветеринарних правил для ринків.
Розроблена схема зонування ринку в м. Гуляйполе та погоджена з
Гуляйпільським районним управлінням Держпродспоживслужби.
Також заключений договір про надання послуг з лабораторного дослідження
змивів. На протязі року кожного робочого дня проводиться прибирання
території ринку, місця де проходить торгівля продовольчою продукцією
обробляється дезинфікуючими препаратами. Ведуться роботи по знищенню
бурянів.

