ЗАХОДИ
щодо стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку району у 2018 році
№
з/п
1.

Зміст заходу

Виконання

Забезпечити проведення ярмаркових заходів з продажу
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів у
районі
за участю в них безпосередніх виробників плодоовочевої
продукції та продовольчих товарів, особистих та
фермерських
господарств,
сільськогосподарських
та
переробних підприємств з активним інформуванням
населення про час, дату та місце їх проведення

На території району 2-3 рази на місяць проводяться
сільськогосподарські ярмарки за участю сільськогосподарських та
переробних підприємств, фермерських та особистих господарств,
приватних
підприємців,
де
представлений
асортимент
сільськогосподарської продукції за цінами товаровиробника,
реалізовуються борошно, олія, крупи, м'ясо свинини, баранини, риба,
цукор, овочі, продукція народних майстрів району. На період
проведення
ярмаркових
заходів
залучаються
представники
торгівельних майданчиків з асортиментом соціально значущих
продовольчих товарів за доступними цінами.
На
всі
ярмаркові
заходи
залучаться
переробні
та
сільськогосподарські
підприємства,
фермерські
та
особисті
господарства, приватні підприємці, а саме: ФГ «Саваренюк», ФГ
«Родючість», п/п Бербер, п/п Коваленко О.М., АФ «Нива», ТОВ АПК
«Розкішна» та інші.
Відділом агропромислового розвитку розроблено
графік
проведення ярмаркових заходів протягом 2018 року на території
району. Даний графік розміщено на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації.
Проводиться щомісячний моніторинг цін на основні групи
продовольчих товарів та результати моніторингу надаються
департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

2.

Розробити графіки проведення ярмаркових заходів та склад
їх учасників. Графіки розмістити у друкованих засобах
масової інформації та на веб-сайті райдержадміністрації

3.

Забезпечити здійснення щомісячного моніторингу цін на
основні групи продовольчих товарів у торговельній мережі
та на ринках району.
За результатами моніторингу вживати вичерпні заходи щодо
недопущення необґрунтованого зростання ціна на
продовольчі товари.
Результати моніторингу цін надавати департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
Проводити роботу з керівниками місцевих підприємствтоваровиробників щодо:
1) розвитку мережі фірмових магазинів;

4.

Відділом
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
постійно проводиться робота з керівниками місцевих підприємствтоваровиробників
щодо збільшення поставок продовольчих та

5.

6.

7.

8.

2) збільшення обсягів поставок продовольчих товарів у
торговельну мережу та ринки району за цінами виробника.
Забезпечити координацію роботи адміністрації ринків щодо
створення сприятливих умов для можливості реалізації
плодоовочевої продукції фермерськими господарствами та
населенням на ринках району

сільськогосподарських товарів у торговельну мережу та ринки району.
В районі вирощуванням овочевої продукції займаються: ФГ
«Родючість», п/п Бербер та інші. Суб’єкт господарювання О.Бербер
має торговельний овочевий ларьок, де реалізовують власну продукцію
за доступними цінами без участі посередників. На ринках району
створено сприятливі умови для реалізації плодоовочевої продукції, як
фермерськими господарствами, так і населенням.
У 2018 році було розширено територію Побузького Муніципального
ринку для реалізації сільськогосподарської продукції. В разі потреби
буде виділено додаткові майданчики на ТОВ «Голованівський базар».

Забезпечити виділення місць для розміщення додаткових
майданчиків на територіях населених пунктів з реалізації
сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів
підприємствами-товаровиробниками та населенням
На
всі
ярмаркові
заходи
залучаться
переробні
та
Забезпечити відзначення кращих учасників ярмаркових
підприємства,
фермерські
та
особисті
заходів заохочуваними відзнаками органів місцевого сільськогосподарські
господарства, приватні підприємці.
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади
Кращі учасники ярмаркових заходів отримують відзнаки районної
ради та райдержадміністрації. Так, зокрема, до Дня працівника
сільського господарства було відзначено грамотами кращих
працівників даної галузі за активну участь у ярмаркових заходах.
В торговельній мережі району представлені товари виробників
Забезпечити проведення нарад, зустрічей із керівництвом
Голованівщини: олія соняшникова ТОВ «Відродження», борошно
місцевих підприємств-товаровиробників і торгівлі з
пшеничне ТОВ «КЛК», круп’яні вироби ТОВ АПК «Розкішна», а
обговорення стану цінової ситуації на ринку основних груп
також хлібобулочні вироби приватного підприємця Коваленко О.М.
продовольчих товарів, визначення заходів щодо її
смт. Побузьке. У ТОВ ТД «Континент клас-А» працює торгівельна
стабілізації, розширення асортименту товарів місцевого
точка з реалізації баранини та свинини продукція для якої надходить
виробництва, проведення претензій, дегустації нових видів
безпосередньо
від
виробника
Голованівського
продукції тощо
району
ТОВ АПК «Розкішна».
З метою зниження соціальної напруги, здешевлення цін на основні
продовольчі товари надано офіційні звернення до керівника
ТОВ ТД «Континент клас А» Шпак А.О. по упорядкуванню
соціального відділу в торговельному закладі та Ковальчук О.М. – у
соціальному магазині «Продукти».
_____________________________

