ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 31 травня 2011 року № 570 «Про
упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та
слабоалкогольними напоями на території міста Кропивницького»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення міської ради від 31 травня 2011 року № 570 «Про
упорядкування
роздрібної
торгівлі
пивом,
алкогольними
та
слабоалкогольними напоями на території міста Кропивницького».
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Управління торгівлі та побутового обслуговування населення
департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської
ради міста Кропивницького.
3. Цілі прийняття регуляторного акта
З прийняттям регуляторного акта передбачалося вирішити проблему
щодо упорядкування продажу пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв,
попередження надходження скарг на порушення тиші в нічний час та
зниження рівня злочинності в нічний час доби на території
міста Кропивницького.
4. Виконання заходів з відстеження
З 01 по 20 грудня 2018 року
5. Тип відстеження
Періодичне
6. Методи одержання результатів обстеження
Для проведення періодичного відстеження використовувався
статистичний метод одержання результатів.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,
а також способи одержання даних, кількісні та якісні значення
показників результативності акта
Рішенням міської ради від 31 травня 2011 року № 570 «Про
упорядкування
роздрібної
торгівлі
пивом,
алкогольними
та
слабоалкогольними напоями на території міста Кропивницького» зі змінами і
доповненнями, внесеними рішенням міської ради від 06 березня 2013 року
№ 2265, на території міста Кропивницького заборонено продаж пива,
алкогольних та слабоалкогольних напоїв:
у підприємствах торгівлі з 22.00 до 08.00;
під час проведення масових заходів у скверах та на площах;
у кіосках і павільйонах, розміщених в радіусі 300 м від шкіл, дитячих
садків та спортивних залів;
у сквері «Центральний», в межах вулиць Гоголя, Великої
Перспективної та Преображенської.
Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося
працівниками управління торгівлі та побутового обслуговування населення
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департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської
ради міста Кропивницького та працівниками Кропивницького відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
регуляторного акта
Кількісними показниками результативності регуляторного акта є:
кількість звернень громадян на порушення на об’єктах торгівлі та
ресторанного господарства встановлених рівнів шуму для нічного часу доби;
кількість випадків порушення працівниками об’єктів торгівлі та
ресторанного господарства вимог Правил роздрібної торгівлі алкогольними
напоями.
Якісні показники результативності регуляторного акта:
створення умов для безпечного пересування громадян вулицями міста
у вечірні та нічні години доби;
зменшення, за підсумками візуального спостереження, випадків
споживання молоддю на вулицях пива та слабоалкогольних напоїв
після 22.00.
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей
Проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта
засвідчило, що з прийняттям міською радою рішення від 31 травня 2011 року
№ 570 «Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними та
слабоалкогольними напоями на території міста Кропивницького» (зі змінами
і доповненнями) не було досягнуто поставлених цілей.
Так, на підприємствах торгівлі та у закладах ресторанного
господарства міста Кропивницького порушуються Правила торгівлі
алкогольними напоями. За 2016-2018 роки виявлено
4 випадки продажу
алкогольних напоїв неповнолітнім особам та 2 випадки продажу в магазині
на розлив алкогольних напоїв.
Не дотримувалися встановлені обмеження щодо продажу в магазинах
міста Кропивницького пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв після
22.00. Виявлено 6 випадків.
Всупереч вимогам рішення міської ради здійснювався продаж пива в
кіосках, розташованих в радіусі до 300м від дитячих навчальних закладів,
виявлено 5 випадків.
Не дотримуються вимоги діючого в Україні законодавства про тишу,
по причині чого на адресу міської та обласної влад, депутатів усіх рівнів
надходять звернення громадян. За 2016-2018 роки надійшло 31 звернення.
Висновок: Постановою Ленінського районного суду м. Кропивницького
від 24.03.2017 року п.1 рішення міської ради від 31.05.2011 року № 570 (зі
змінами і доповненнями від 06.03.2013 року № 2265) в частині заборони
реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв в магазинах на
території міста Кропивницького з 22.00 до 08.00 визнано протиправним та
скасовано.
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Всі інші норми рішення міської ради від 31 травня 2011 року № 570 «Про
упорядкування
роздрібної
торгівлі
пивом,
алкогольними
та
слабоалкогольними напоями на території міста Кропивницького» зі змінами
і доповненнями, внесеними рішенням міської ради від 06 березня 2013 року
№ 2265, залишаються чинними.
Директор департаменту-начальник
управління економіки

А. Паливода

