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Про заходи щодо стабілізації цінової
ситуації та ресурсного наповнення
продовольчого ринку району
В районі вживається комплекс заходів щодо забезпечення стабільної цінової ситуації на
споживчому ринку району. Проведено відповідні консультації з підприємцями, які
здійснюють роздрібну торгівлю продовольчими товарами по питаннях встановлення
обґрунтованих цінових надбавок.
Постійно здійснюється моніторинг цін на основні види продуктів харчування в
торговельній мережі та періодичний моніторинг обсягів продажу основних продовольчих
товарів в районі. Управліннями економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації
та агропромислового розвитку райдержадміністрації щодекади відслідковується рівень цін і
цінових надбавок на продовольчі товари першої необхідності.
Проаналізовано стан забезпечення торговельної мережі борошном, крупами, хлібом та
хлібобулочними виробами відповідно до потреб населення, відпрацьована схема та джерела
поставок цих товарів у роздрібну торгівлю.
Для підтримки місцевих товаровиробників продовольчих та непродовольчих товарів була
доведена інформація до суб’єктів господарювання сфери торгівлі стосовно асортименту, цін
та умов поставки продукції для заключення прямих договорів.
У рамках реалізації проекту «Купуй Кіровоградське» суб’єктами роздрібної торгівлі
надані відповідні куточки та полиці для розміщення продукції місцевих товаровиробників.
Також на ринках Голованівського району постійним торговим місцем забезпечені
ФГ «Родючість», ФГ «Саваренюк М.Ф.», п/п Коваленко О.М., ПП «Вадіс» та інші.
Голованівською селищною радою надане місце для розміщення
торгового кіоска
ВАТ м’ясокомбінат «Ятрань».
Голованівською державною адміністрацією на базі приватного підприємця
Глухенького Р. О. створений соціальний магазин «Надія», який знаходиться за адресою
смт Голованівськ, вул. Леніна, 88, асортимент продовольчих товарів якого значною мірою
складається з товарів, вироблених підприємствами-виробниками Кіровоградщини. Це
великий асортимент майонезів, олії торгової марки «Королівський смак», круп’яні вироби
ПП «Неофіта І.Б.», сир твердий ВАТ «Новоархангельського сирзавода», ковбасні вироби
ВАТ «М’ясокомбінат «Ятрань».
Також в магазині представлені товари виробників Голованівщини: олія соняшникова
ТОВ «Відродження», борошно пшеничне ТОВ «КЛК», круп’яні вироби АФ «Ятрань»,
АФ «Шевченка», а також хлібобулочні вироби приватного підприємця Коваленко О.М.
смт Побузьке, свинина.
Відкрито в березні 2011 року соціальний відділ в ТОВ «Континент-клас А»
п/п Ципко В.А
У районі проводяться ярмарки, де реалізовується сільськогосподарська продукція. До
участі залучались такі аграрії району, як ФГ «Нива», ФГ «Єдність», ТОВ АПК «Розкішна»,
АФ «Надія», АФ «Ватутіна».
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З метою стабілізації цінової ситуації на продовольчому ринку району та на виконання
протокольних доручень Кабінету Міністрів України від 17 січня 2011 року № 4, від 26 січня
2011 року № 7, протокольного рішення від 24 січня 2011 року № 3528/0/1-11, доручення від
24 січня 2011 року № 3536/0/1-11 стосовно вжиття заходів, спрямованих на стабілізацію
цінової ситуації та ресурсного наповнення продовольчого ринку:
1. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації:
запровадити на районному рівні складання балансів споживання сільськогосподарської
продукції, відповідно до яких сприяти укладанню довгострокових прямих угод щодо
виробництва та постачання сільськогосподарської продукції у визначених обсягах між
сільськогосподарськими виробниками та операторами продовольчого ринку, включаючи
місцеві харчові підприємства, райспоживтовариства, торговельні заклади, бюджетні
установи тощо;
відпрацювати питання підвищення ефективності продуктової логістики, забезпечити
підтримку створення сучасних овоче- та фруктосховищ;
забезпечити координацію роботи з організації продажу продовольчих товарів і
сільськогосподарської продукції на умовах інтервенції у торговельній мережі району;
відпрацювати у березні 2011 року із місцевими товаровиробниками та підприємствами
торгівлі механізми взаємодії у питаннях забезпечення поставок продовольчих товарів і
сільськогосподарської продукції та наявність їх у безперебійному продажу;
спільно з соціальним магазином «Надія» забезпечити реалізацію продовольчих товарів
місцевого виробництва, у першу чергу олії на розлив, цукру, яєць, круп,
борошна,макаронних виробів на ринках та у торговельній мережі системи споживчої
кооперації у рамках виконання проекту «Купуй Кіровоградське»;
забезпечити щомісяця проведення ярмаркових заходів з продажу сільськогосподарської
продукції на ринку району, а також організувати та провести у травні 2011 року виставкуярмарок товарів та продукції, що виробляється підприємствами-товаровиробниками області
«Купуй Кіровоградське»;
забезпечити проведення необхідних заходів щодо посіву цукрових буряків, гречки, вівса,
овочів, картоплі у 2011 році з урахуванням потреб споживання продовольчого ринку району
до вересня 2012 року.
2. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації:
здійснювати щодекадний моніторинг цін на основні продовольчі товари у торговельній
мережі та на продовольчих ринках, у соціальних магазинах, відділах,вживати за його
результатами дієві заходи щодо недопущення необґрунтованого зростання цін на них;
забезпечити роботу оперативних груп з постійного відстеження цінової ситуації на
основні продовольчі товари на визначення системи упереджувальних заходів щодо
недопущення у їх реалізації та недопущення необґрунтованого зростання цін на соціально
значимі продовольчі товари, проведення моніторингу за станом їх виконання;
3. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації:
інформацію про стан виконання даного розпорядження надавати головному управлінню
економіки облдержадміністрації на узагальнення до 5 числа місяця, наступного за звітним;
надавати дані моніторингів цін на основні продовольчі товари у торговельній мережі та
на продовольчих ринках, у соціальному магазині і відділах головному управлінню
економіки облдержадміністрації станом на 10, 20, 30 числа кожного місяця.
4. Зняти з контролю розпорядження голови районної державної адміністрації від
21 вересня 2010 року № 799-р «Про заходи щодо стабілізації цінової ситуації на
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продовольчому ринку області» та від 17 грудня 2007 року № 947-р «Про стан роботи
місцевих органів виконавчої влади щодо стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку
області».
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови райдержадміністрації Ярового О.В.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

