
 

Інформація про підсумки роботи відділу торгівлі та споживчого ринку за 2014 рік  

 

Згідно плану роботи відділу торгівлі споживчого ринку та на виконання доручень 

керівників Київської міської та районної державних адміністрацій проведена наступна робота. 

Організовано та проведено 68 районних ярмарків з продажу сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів на вул. Лайоша Гавро,1-9, просп. Оболонському, 29-49 та 

вул. Дніпроводській в селищі ДВС. 

Підготовлено до підпису розпорядження голови Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації: 

- про проведення районних сільськогосподарських ярмарок; 

- про проведення районного конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового 

обслуговування на присвоєння звання «Зразковий в Оболонському районі місті Києва»; 

- про присвоєння звання «Зразковий в Оболонському районі місті Києва» суб’єктам 

господарювання сфери побутового обслуговування. 

До Дня працівника житлово-комунального господарства і побутового обслуговування 

населення 10 найкращих працівників служби побуту нагороджені Подякою голови 

Оболонської РДА. 

За результатами проведеного районного конкурсу-огляду суб’єктів господарювання 

сфери побутового обслуговування 6 об’єктів побутового обслуговування отримали звання 

«Зразковий в Оболонському районі місті Києва» та 3 об’єкти – звання «Зразковий в місті 

Києві». 

Протягом 2014 року розглянуто 489 письмових звернень громадян, з них 249 

звернень, які надійшли до САLL-центру Київської міської державної адміністрації. 

Протягом року по телефону «гарячої лінії» з питання порушення  прав споживачів 

звернулись та отримали консультації 257 громадян.  

Крім того, розглянуто та виконано 440 доручень та листів, які надійшли від вищих 

органів: Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації та її структурних 

підрозділів та інших організацій та юридичних осіб. 

Проводився моніторинг цін на основні групи продовольчих товарів (щодекадно). 

Проведено 5 спільних з представником управління цінової політики перевірок об’єктів 

торговельної мережі з питання формування, встановлення та застосування роздрібних цін на 

основні продукти харчування. 

Надавались консультації суб’єктам господарської діяльності по питанню відкриття 

нових об’єктів торгівлі, громадського харчування та підприємств побутового обслуговування.  

Щосереди та п’ятниці проводився прийом громадян та суб’єктів господарської 

діяльності з питань організації торгівлі, ресторанного господарства, побутового 

обслуговування та захисту прав споживачів. 

Проведено 51 обстеження об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового 

обслуговування (згідно плану проведення перевірок та по зверненням громадян) на предмет 

дотримання чинного законодавства у сфері захисту прав споживачів, правил торговельного, 

побутового обслуговування та інших нормативних актів, що регламентують здійснення даної 

діяльності. Для вжиття відповідних заходів згідно з чинним законодавством направлено 46 

листів до СЕС Оболонського району, РУГУ МВС України в м. Києві, ДПА м. Києва, Інспекцію 

захисту прав споживачів м. Києва. 

Працівники відділу торгівлі та побутового обслуговування брали участь у роботі 

комісій по ліквідації та недопущенню осередків несанкціонованої торгівлі.  

На ринках району проводились консультації та надавались роз’яснення для 

споживачів та суб'єктів господарювання з питань застосування закону України про захист 

прав споживачів.  

За звітний період відділом торгівлі та споживчого ринку проведено торговельне 

обслуговування загальноміського заходу, присвяченого святу Водохреща на Оболонській 

набережній. 

Організовано та проведено міський ярмарок садівників-городників за участю 

підприємств торгівлі району на вул. Ревуцького. 

З 1 серпня по 1 вересня 2014 року в торгових центрах «Дрім Таун» та «Караван» 

організовано проведення шкільних ярмарків з продажу товарів для школярів. 16-17 серпня 

2014 року суб’єкти господарювання Оболонського району брали участь в загальноміському 

шкільному ярмарку на вул. Хрещатик. 

 



Протягом року організовано та проведено 10 нарад з керівниками ринків, підприємств 

торгівлі, громадського харчування з питань: 

- проведення весняного двомісячника з благоустрою, озеленення та поліпшення 

санітарного стану району; 

- організації сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на території Оболонського 

району в весняно-літній період 2014 року; 

- благоустрою  території та підготовки ринків до роботи в осінньо-зимовий період; 

- підготовки підприємств до Нового року та Різдва Христового; 

- реалізації піротехнічних виробів в підприємствах торгівлі та ринках; 

- утримання в належному санітарно-технічному стані прилеглих до підприємств 

територій; 

- про дотримання правил пожежної безпеки; 

- про захист інтелектуальної власності; 

- про посилення контролю за якістю та безпеки харчових продуктів. 


