3.5. Сфера послуг
За січень-листопад 2014 року обсяг послуг, реалізованих споживачам
підприємствами сфери нефінансових послуг, становив 272,1 млн.грн., що у фактичних
цінах на 8,7% більше, ніж за січень-листопад 2013 року.
Найбільшу питому вагу (25,2%) в загальному обсязі реалізованих послуг складали
послуги підприємств, які надавали транспортні послуги.

Обсяг послуг, наданих населенню, становив 129,1 млн.грн., що складає 47,4%
загального обсягу реалізованих послуг.
У листопаді 2014 року реалізовано послуг на 24,9 млн.грн., що у фактичних цінах
на 4,6% більше, ніж у листопаді 2013 року. Частка послуг, наданих населенню, становила
39,8%.
Вантажним автотранспортом за 2014 рік перевезено 247,6 тис.тонн вантажів, що
на 36,9% менше, ніж за 2013 рік, вантажооборот склав 84,1 млн.ткм і збільшився на 6,2%.
Пасажирським автотранспортом перевезено 18,4 млн.чол., що на 14,8% менше, ніж
за 2013 рік. Пасажирооборот зменшився на 14,1% і склав 187,3 млн.пас.км.
Міським електротранспортом перевезено 16,3 млн.чол., що на 13,5% менше, ніж за
2013 рік.
Мережа об’єктів з надання побутових послуг становить 512 одиниць, що на 28
об’єктів менше, ніж за 2013 рік.
В 2014 році відкрито 8 об’єктів з надання побутових послуг (4 перукарні, сервісний
центр по ремонту електропобутової техніки, авторизований сервісний центр Bosh,
сервісний центр по ремонту мобільних телефонів та шино монтаж-автомийка), за рахунок
чого додатково створено 37 робочих місць. Сума витрат на реалізацію цих заходів за 2014 рік
склала – 2435,0 тис.грн. власних коштів суб’єктів господарювання, в тому числі: витрати на
відкриття 8 об’єктів – 1960,0 тис.грн., витрати з впровадження та розширення 6 видів послуг в
існуючих підрозділах сфери побуту – 475,0 тис.грн.
У зв’язку з проведенням АТО на території міста протягом квітня-липня поточного року та
нерентабельною роботою окремих об’єктів, власниками прийнято рішення про закриття 36
об’єктів побутових послуг загальною площею 1244,05 кв.м на 87 робочих місць.

На 2014 рік заплановано 7 заходів, які виконувались протягом звітного року, що
дозволило збільшити обсяг наданих побутових послуг на 960,0 тис.грн., у тому числі: за

рахунок відкриття 8 об’єктів з надання побутових послуг – на 588,0 тис.грн.,
впровадження 6 видів побутових послуг та розширення їх в існуючих підрозділах – на
152,9 тис.грн., проведення реконструкції та капітальних ремонтів приміщень – на 96,0
тис.грн., модернізації та переоснащення обладнання – на 38,0 тис.грн., підтримки,
розвитку малого підприємництва та підвищення іміджу СГД (участь у спеціалізованих
семінарах, майстер-класах, конкурсах) – на 3,1 тис.грн., проведення професійної
підготовки та перепідготовки кадрів – на 82,0 тис.грн.
Суб’єкти господарської діяльності сфери побутового обслуговування міста
постійно надають побутові послуги зі знижками у розмірі 10–40% від встановлених цін –
інвалідам, учасникам війни, малозабезпеченим громадянам. За 2014 рік за пільговими
цінами було надано побутових послуг 1150 особам на загальну суму 29,7 тис.грн.

3.5. Сфера послуг
Витрати на реалізацію, тис.грн. (за програмою / фактично за 2014 рік)
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побутового обслуговування на 6
об’єктів.

2. Впровадити 7 видів (форм)
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Відкрито 8 об’єктів з надання
побутових послуг, збільшено
обсяг побутових послуг на
588,0 тис.грн. та створено 26
нових
робочих місць.
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Впроваджено 6 видів
побутових послуг в існуючих
підрозділах сфери побуту,
створено 11 робочих місць,
збільшення обсягу наданих
побутових послуг на
152,9 тис.грн.
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3. Оновлення матеріально-технічної
бази на підприємствах сфери побуту за
рахунок модернізації та переоснащення
обладнання (9 об’єктів).

4. Проведення реконструкції,
капітального ремонту приміщень
об’єктів сфери послуг, приведення їх
до вимог сучасного дизайну (6
об’єктів).
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Модернізовано та
переоснащено обладнання на
5 об’єктах, збільшення обсягу
побутових послуг на 38,0
тис.грн.
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Проведено реконструкцію та
капітально відремонтовано
приміщення 4-х об’єктів
сфери послуг, збільшення
обсягу побутових послуг на
96,0 тис.грн.
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5. Сприяння соціального захисту
ветеранів війни та інших пільгових
категорій населення шляхом надання
побутових послуг зі знижками від 10%
до 40%.

6. Підтримка, розвиток малого
підприємництва та підвищення іміджу
суб’єктів господарювання (залучення
60 СГД до участі у спеціалізованих
семінарах, майстер-класах, конкурсах,
фестивалях, чемпіонатах та інших
заходах).

7. Сприяння підготовці, перепідготовці
та підвищенню кваліфікації 50
працівників сфери послуг в навчальних
закладах та в міському центрі зайнятості
(кадрове забезпечення).

Усього: 7 заходів
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Надано побутових послуг за
пільговими цінами 1150
особам на суму 29,7 тис.грн.,
створено сприятливих умов
для безперешкодного доступу
на 5,0 тис.грн.
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Участь 20 СГД у
спеціалізованих семінарах,
майстер-класах, конкурсах,
чемпіонатах, фестивалях,
збільшення обсягу побутових
послуг
на 3,1 тис.грн.
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Підвищили кваліфікацію 9
осіб та отримали професійну
підготовку 32 особи з
працівників сфери побуту в
навчальних закладах та центрі
зайнятості, збільшення обсягу
побутових послуг на 82,0
тис.грн., поліпшення якості
надання побутових послуг.
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Збільшення обсягу
побутових послуг на 960,0
тис.грн.

