
ЗВІТ 

про повторне відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 11 червня 2019 року                  

№ 2568 «Про затвердження Положення про порядок розміщення та 

перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою 

комунальної власності з використанням їх окремих елементів на 

території міста Кропивницького» 

 

1. Вид і назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 

  

 Рішення Міської ради міста Кропивницького від 11 червня 2019 року               

№ 2568 «Про затвердження Положення про порядок розміщення та 

перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної 

власності з використанням їх окремих елементів 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 

 

визначення єдиного підходу до порядку організації та проведення 

сезонної торгівлі; 

створення конкурентних умов для здійснення суб’єктами господарювання 

сезонної торгівлі; 

покращання  рівня обслуговування споживачів на об’єктах сезонної 

торгівлі; 

підтримання окремих елементів благоустрою міста у належному стані; 

збільшення надходжень до фонду розвитку та благоустрою міста 

Кропивницького на відшкодування вартості робіт з поточного/капітального 

ремонту тротуару.  

 

       4. Виконання заходів з відстеження 

 

       З 25 травня по 25 червня 2020 року. 

       5. Тип відстеження 

       Повторне. 

       6. Метод одержання результатів відстеження 

       При повторному відстеженні результативності застосовувався 

статистичний метод  одержання результатів. 
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 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних 

 

 З метою посилення впливу міської влади на порядок розміщення 

сезонних об’єктів  торгівлі, покращання їх зовнішнього вигляду та 

забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету розроблено 

Положення про порядок розміщення та перебування сезонних об’єктів торгівлі 

на об’єктах благоустрою комунальної власності з використанням їх окремих 

елементів на території міста Кропивницького»  (далі-Положення). 

Розміщення об’єктів сезонної торгівлі на території міста 

Кропивницького здійснювалося у місцях, визначених рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 17 квітня 2012 року № 290 «Про визначення місць 

для здійснення сезонної торгівлі в місті Кіровограді» з доповненнями. 

Упродовж дії регуляторного акта (з 11.06.2019 по 25.06.2020) на 

території міста було розміщено сезонні об’єкти торгівлі з продажу квасу, 

прохолоджувальних напоїв, морозива, дитячих атракціонів та ялинок.   

 

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

 

 На території міста Кропивницького у сезонний період (весняно-літній та 

зимовий) 23 суб’єктами господарювання було розміщено 14 об’єктів з продажу 

квасу та прохолоджувальних напоїв, 1 об’єкт з продажу морозива, 4 об`єкти 

дитячих атракціонів, 38 об’єктів з продажу ялинок.   

 Відповідно до укладених договорів на відшкодування вартості робіт з 

поточного/капітального ремонту тротуару, на якому розміщується та перебуває 

сезонний об’єкт торгівлі, до фонду розвитку та благоустрою міста 

Кропивницького надійшло коштів у сумі 32,1 тис. грн. 

 З прийняттям регуляторного акта упорядковано розміщення сезонних 

об’єктів торгівлі, покращився їхній зовнішній вигляд та забезпечено додаткові 

надходження до міського бюджету. 

  

        9. Оцінка результатів реалізації акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

 

 З прийняттям регуляторного акта було досягнуто поставлених цілей. Для 

розміщення сезонних об’єктів відповідно до вимог Положення проведено 

наступну роботу: 

визначено юридичну особу, уповноважену укладати з суб’єктами 

господарювання договори; 

затверджено Типовий договір на відшкодування вартості робіт з 

поточного/капітального ремонту тротуару, на якому розміщується та 

перебуває сезонний об’єкт торгівлі (далі Договір); 

з суб’єктами господарювання укладено Договори; 



3 

 

забезпечено додаткові надходження до Фонду розвитку та благоустрою 

міста. 

 Висновок: Проведене відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 11 червня 2019 року № 2568 

«Про затвердження Положення про порядок розміщення та перебування 

сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з 

використанням їх окремих елементів на території міста Кропивницького» 

засвідчило, що з прийняттям регуляторного акта вдалося упорядкувати 

розміщення сезонних об’єктів, покращити їх зовнішній вигляд та забезпечити 

додаткові надходження до фонду розвитку та благоустрою міста 

Кропивницького.   

 Регуляторний акт має достатній рівень досягнення поставлених цілей, 

але враховуючи пропозиції суб`єктів господарювання щодо розширення 

мережі сезонних об`єктів торгівлі з метою задоволення потреб населення 

асортиментом сезонних товарів, пропонується урегулювати питання сезонної 

торгівлі у м. Кропивницькому розширенням дислокації місць торгівлі, шляхом 

внесення змін до діючого рішення. 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                          Андрій ПАЛИВОДА 
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