Звіт
про базове відстеження результативності регуляторного акта рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 листопада 2018 року
№ 1953 «Про встановлення заборони продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у
визначений час доби в межах міста Кропивницького»
1. Назварегуляторного акту
Рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 листопада 2018 року №
1953«Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами
господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час
доби в межах міста Кропивницького»
2. Виконавець заходів з відстеження
Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської
ради міста Кропивницького
3. Ціліприйняттярегуляторного акта :
1) попередження та зменшення вживання серед населення пива,
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових і їх шкідливого впливу
на здоров'я населення;
2) зменшення кількості правопорушень та злочинів, скоєних у стані
алкогольного сп'яніння;
3) попередження правопорушень, пов'язаних із зловживанням
алкоголем;
4) дотримання тиші та громадського порядку у нічний час;
5) популяризація здорового способу життя серед населення.
4.Строк виконаннязаходів з відстеження
Базове відстеженнярезультативности регуляторного акта проведено згідно з
вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності»
з 07.02.2019по 16.02.2019
5. Тип відстеження
Базове
6.Методи одержання результатів відстеження
Для проведення відстеження результативності дії регуляторного акту
використовувався статистичні дані відКропивницького відділу поліції

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.,
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького.
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,
а також способи одержання даних
Відстеження проводились на підставі аналізу одержаних даних про
кількісні та якісні показники з урахуванням витрат СПД на виконання вимог
регулювання.
На сьогоднішній день актуальним залишається питання боротьби з
надмірним споживанням алкоголю.
До прийняття регуляторного актупитання заборони продажу
алкогольних напоїв після 22-00 у місті Кропивницькому не регулювалось.
Згідно
інформації
управління
охорони
здоров'я
Міської ради міста Кропивницького, за 2017 рік серед населення міста
Кропивницького показник захворюваності алкоголізмом становив 8,7,
алкогольними психозами — 2,0 на 10 тисяч населення.
Від мешканців міста надходять численні звернення щодо порушення
тиші і громадського правопорядку в нічний час в місцях поруч з
підприємствами роздрібної торгівлі алкогольними напоями та пивом, в яких
постійно збирається молодь та інші групи людей, та вживають алкоголь на
вулицях міста.
Згідно інформації Кропивницького відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області протягом 2017
року на території м. Кропивницького було скоєно 27 правопорушень та
злочинів особами у стані сп'яніння, питома вага таких правопорушень у
загальній кількості правопорушень - 1,5%.
Також, протягом
2017 року співробітниками Кропивницького
ВП ГУНП в Кіровоградській області складено 2 адміністративні протоколи
за ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, питома
вага таких правопорушень становить 7,4%.
Визначена проблема не вирішується за допомогою ринкових механізмів
підприємствами роздрібної торгівлі алкогольними напоями та пивом, у
зв'язку з їх бездіяльністю всупереч порушенню прав та законних інтересів
населення, а тому потребує державного регулювання.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Кількісні
2019
2020
2021
2022
Розмір надходжень до державного
та місцевих бюджетів і державних
цільових фондів, пов'язаних з
дією акта

2023

—

—

—

—

—

27

27

27

27

27

Кількість
суб'єктів
господарювання та/або фізичних
осіб, на яких поширюватиметься
дія акта
Розмір коштів і час, що
витрачатимуться
суб'єктами
господарювання та/або фізичними
особами,
пов'язаними
з
виконанням
вимог
акта
(в
середньому на одного суб'єктами
господарювання)

0 грн.
та 1,5
год.

0 грн.
та 0
год.

0 грн.
та 0
год.

0 грн.
та 0
год.

0 грн.
та 0
год.

Рівень поінформованості суб'єктів
господарювання та/або фізичних
осіб з основних положень акта,
відсотків

100

100

100

100

100

Кількість
правопорушень
та
злочинів,
скоєних
у
стані
алкогольного сп'яніння

25

23

21

19

17

Кількість
захворювань
серед
населення міста Кропивницького,
алкоголізмом
(на
10
тис.
населення)

8,2

7,7

7,2

6,7

6,2

Кількість зафіксованих порушень
заборони торгівлі пивом (крім
безалкогольного), алкогольними,
слабоалкогольними
напоями,
винами столовими суб'єктами
господарювання (крім закладів
ресторанного господарства) з
22:00 до 08:00 години в межах
міста Кропивницького

1

0

0

0

0

Якісні : створені рівні умови для відпочинку жителів міста в нічний час;
збереження тиші на території міста Кропивницького у вечірній та
нічний час;
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Прийняття регуляторного акту - рішення Міської ради міста
Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1953 «Про встановлення
заборони
продажу
пива
(крім
безалкогольного),
алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім

закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста
Кропивницького» є актуальним для суб’єктів підприємницької діяльності та
громади.
В місті Кропивницькому алкогольні та слабоалкогольні напої, пиво
можна придбати на будь-яку годину доби. Така ситуація виникла тому, що
алкогольні та слабоалкогольні напої продавались
цілодобово через
торговельну мережу.
З метою врегулювання питання реалізації алкогольних та
слабоалкогольних напоїв, пива в торговельній мережі міста, з урахуванням
чинного законодавства в цій сфері діяльності, забезпечення захисту
населення від шкідливого впливу шуму в нічний час і погіршення умов
проживання у зв’язку з роботою в нічний час вбудованих в житлові будівлі
об’єктів торгівлі з цілодобовою реалізацією алкогольних напоїв, запобігання
або зниження числа правопорушень, скоєних громадянами в нічний час у
стані алкогольного сп’яніння, враховуючи негативний вплив алкоголю на
стан здоров’я молодого покоління,було прийнято даний регуляторний акт.
Прийняття
регуляторного
акта
дозволить
регламентувати
взаємовідносини суб’єктів господарювання з органами місцевого
самоврядування, державної фіскальної служби, правоохоронними органами,
забезпечуючи права громадян з питань захисту населення від шкідливого
впливу шуму в нічний час та здоров’я громадян (дорослих і неповнолітніх
дітей) шляхом обмеження в часі та місцях торгівлі алкогольними та
слабоалкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного).
Рішення містить обґрунтування відповідності регуляторного акта
принципам державної регуляторної політики.
Відповідно до прогнозних показників, зазначених у аналізі
регуляторного впливу, можна буде визначити його вплив на стан суспільних
відносин під час проведених заходів з відстеження (повторного та
періодичного) регуляторного акту.

В.о. директора департаменту - начальника
управління економіки департаменту з питань
економічногорозвитку, торгівлі та інвестицій
Міської ради міста Кропивницького
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