
ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення 

Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2522 «Про 
затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи 

підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на 
території міста Кіровограда» 

 
1. Вид регуляторного акта Рішення Кіровоградської міської ради 

2. Назва регуляторного 
акта 

«Про затвердження Положення про порядок 
встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, 
ресторанного господарства та надання послуг на 
території міста Кіровограда» 

3. Дата прийняття 07.11.2013 р. 

4. Номер № 2522 
5. Назва виконавця заходів 

з відстеження 
Юридичне управління Кіровоградської міської ради 

6. Цілі прийняття акта Цілями прийняття акта є: 
- можливість забезпечення населення в зручний для 
нього час товарами та послугами, вільного обрання 
закладу для придбання товарів та отримання послуг, 
захисту від впливу шуму та інших негативних наслідків 
у роботі підприємств, формування електронних 
інформаційних ресурсів щодо мережі об’єктів; 
- визначення єдиного порядку встановлення зручного 
для населення режиму роботи об’єктів усіх форм 
власності на території міста Кіровограда; 
- врегулювання правових відносин між органами 
місцевого самоврядування та суб’єктами 
господарювання у сфері торгівлі, ресторанного 
господарства та побутового обслуговування населення 

7. Строк виконання заходів 
з відстеження 

01-07 квітня 2015 р. 

8. Тип відстеження Повторне 
9. Метод одержання 

результатів відстеження 
Статистичний 

10. Дані та припущення, на 
основі яких 
відстежувалася 
результативність, а 
також способи 
одержаних даних 

У якості показників результативності регуляторного акта 
використовувались такі дані: 
- кількість підприємств торгівлі, ресторанного 
господарства та побутового обслуговування населення, 
яким встановлено режим роботи у денний та нічний час 
доби; 
- кількість суб’єктів господарювання у сфері торгівлі, 
ресторанного господарства та побутового 
обслуговування населення, яким відмовлено у 
встановленні та змінено режим роботи об’єктів; 
- кількість скарг громадян на роботу об’єктів, складених 
протоколів про адміністративні правопорушення щодо 



 2 
порушення тиші, правил торгівлі, кількість повідомлень 
правоохоронних органів про невиконання рішення 
міської ради щодо обмеження торгівлі алкогольними 
напоями. 
Зазначені дані отримані від управління по сприянню 
розвитку торгівлі та побутового обслуговування 
населення міської ради 

11. Кількісні та якісні 
значення показників 
результативності 

За інформацією управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового обслуговування населення міської 
ради, в результаті реалізації положень регуляторного акта 
за період з 15.04.2014 р. по 01.04.2015 р. встановлено 
режим роботи об’єктам торгівлі, ресторанного 
господарства та побутового обслуговування населення: 
- за принципом «мовчазної згоди» з 08.00 до 22.00 (з 
08.00 до 23.00 для закладів ресторанного господарства) – 
2194 об’єктам (на 630 об’єктів більше порівняно з 
показниками при базовому відстеженні); 
- з 22.00 до 08.00 (з 23.00 до 08.00 для закладів 
ресторанного господарства) – 29 об’єктам (на час 
базового відстеження такий режим роботи об’єктам не 
встановлювався). 
Крім того: 
- випадків відмови у встановленні чи зміни 
встановленого режиму роботи не було (аналогічний 
показник на час базового відстеження); 
-  скарг громадян на роботу об’єктів – 8; 
-  адміністративною комісією при виконавчому комітеті 
міської ради розглянуто 5 адмінпротоколів за ч. 2 ст. 156 
Кодексу України про адміністративні правопорушення 
(на 1 адмінпротокол менше, порівняно з показниками при 
базовому відстеженні). 

12. Оцінка результатів 
реалізації регуляторного 
акта та ступеня 
досягнення визначених 
цілей 

На підставі результатів повторного відстеження 
результативності цього регуляторного акта можна 
зробити висновок, що його реалізація є необхідною 
умовою для забезпечення зручного для населення 
режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного 
господарства та надання послуг на території 
міста Кіровограда, створення сприятливих умов для 
відпочинку громадян, запобігання порушенням тиші, 
громадського порядку, іншим негативним наслідкам 
роботи підприємств. 

 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради          С.Васильченко 


