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ЗВІТ   ПРО РОБОТУ РИНКУ ЗА 2017 РІК 

 

       Вид діяльності міського комунального ринку – організація роздрібної 

торгівлі промисловими товарами. 

       Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту. Відповідно до 

Статуту ринок реалізовує свої послуги за цінами, затвердженими рішеннями 

виконавчого комітету Чортківської міської ради. 

       Кількість підприємців, що здійснюють торгівлю на ринку станом на 01січня 

2018 року   – 172 особи, для порівняння на  01січня 2017 року  - 181. 

       Чисельність працівників на початок 2018 року, як і на початок минулого 

року, становить 5,5 штатних одиниць (6 працівників) – директор, бухгалтер (0,5 

ставки), касир-контролер та три прибиральники території. 

         Рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради від 30 січня 

2017 року № 30, для фізичних осіб підприємців, що здійснюють торгівлю на 

ринку плата за оренду 1кв. м. торгової площі починаючи з лютого 2017 року  по 

безготівковому розрахунку становить 2,30 грн., а  для поденної торгівлі 

(розрахунок готівкою через касовий апарат) – 4,60 грн..          

До 01.02.2017  вказана плата становила 1,90 грн. та 3,80 грн. відповідно. 

        Всі договори на 2017 рік із підприємцями було переукладено і сплата 

місячної оренди торгових місць проводилась виключно через відділення банків.      

      

        Залишок коштів на рахунку станом на 01 січня 2017 року - 25,0 тис. грн.  

        За  2017 рік  міським ринком отримано  коштів в сумі  680,2 тис. грн. та 

видатки (з врахуванням залишку) склали  698,7 тис. грн.. 

Із вказаної суми до бюджетів усіх рівнів сплачено 391,3 тис. грн., з них до 

міського бюджету – 304,9 тис. грн.. 

До видатків ринку увійшла заробітна плата працівників, яка за 2017 рік 

нарахована в сумі -  299,6 тис. грн.(без ПДФО та військового збору – 241,2 тис. 

грн.), та  нарахування на заробітну плату (22%) склали 65,9 тис. грн., плата за 

користування земельною ділянкою склала 267,0 тис. грн.. 

 

 



 

Інші витрати на утримання ринку склали        66,2 тис. грн., 

а саме: 

� вивезення сміття                                      - 23,6 тис. грн.;  

� оренда приміщення                                 - 14,4 тис. грн.; 

� придбання смітників (12шт*775грн.     -   9,3 тис. грн.;  

� витратні матеріали                                  -   5,3 тис. грн.; 

� енергоносії                                               -   3,4 тис. грн.; 

� обслуговування касового апарату         -   2,5 тис. грн.; 

� послуги ККП                                            -   2,1 тис. грн.; 

� інтернет                                                     -   1,6 тис. грн.; 

� виготовлення банера                                -   1,4 тис. грн.; 

� послуги банку                                           -   1,1 тис. грн.; 

� обслуговування  комп’ютерної техніки -   0,9 тис. грн.; 

� канцтовари                                                 -   0,6 тис. грн.. 

 

Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2018 становить 6,5 тис. гривень. 

 

 

 

 

Директор міського комунального ринку                          БОЙКО Р.І. 
 


