
 

Звіт 
про  періодичне  відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення міської ради   від 31 травня 2011 року № 570 «Про 

упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями на території  міста Кропивницького» 

 

 1. Назва регуляторного акту 

 Рішення міської ради   від 31 травня 2011 року № 570 «Про 

упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними 

напоями на території  міста Кропивницького». 

 

 2. Виконавець заходів з  відстеження  

 Управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради.  

 

 3. Цілі прийняття регуляторного акта : 

З прийняттям регуляторного акта передбачалося вирішити проблему 

щодо упорядкування продажупива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 

попередження правопорушень, пов'язаних із зловживанням алкоголем, 

дотримання тиші та громадського порядку у нічний час; 

 

 4.Строк виконання заходів з відстеження 

 Перідичне відстеження результативности регуляторного акта 

проведено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  з  5.11.2021 по 

25.11.2021 

 

 5. Тип відстеження 

 Періодичне 

 

 6. Методи одержання результатів відстеження 

 Статистичний 

 

 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, слабоалкогольними 

напоями на території  міста Кропивницького» зі змінами і доповненнями , 

внесеними рішенням міської ради  від 06 березня 2013 року  № 2265 

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, розташованих в радіусі 300 м від шкіл, дитячих 

садків та спортивних закладів; 

у сквері «Центральний», в межах вулиць Гоголя, Великої 

Перспективної та Преображенської, 

 

 



 

2 

 Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося 

працівниками управління торгівлі та побутового обслуговування населення 

департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської ради  

та працівниками Кропивницького відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Кіровоградській області. 

 

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

 Кількісними показниками результативності регуляторного акту є: 

 кількість звернень громадян на порушення на об’єктах торгівлі та 

ресторанного господарства встановленнях  рівнів шуму для нічного часу 

доби; 

 кількість випадків порушень працівниками об’єктів торгівлі та 

ресторанного господарства вимог Правил торгівлі алкогольними напоями. 

 Якісні показники результативності регуляторного акта: 

 створення умов для безпечного пересування громадян вулицями міста 

у вечірні та нічні години доби; 

 зменшення випадків споживання молоддю на вулицях пива та 

слабоалкогольних напоїв після 22.00. 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 Проведений аналіз періодичного  відстеження свідчить, що дія  

регуляторного акта – рішення міської ради  від 31 травня 2011 року № 570 

«Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями на території  міста Кропивницького» є одним із 

заходів міської влади щодо боротьби із вживанням алкогольних напоїв, 

важелем впливу на господарську діяльність у сфері торгівлі щодо заборони 

торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у нічний час.   

 Проведеними перевірками  за 2019-2021роки по 18 об’єктах торгівлі, 

яким відповідно до рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького погоджувалась робота у нічий час, не виявлено фактів 

продажу алкогольних напоїв після 22-00.  

Але слід зазначити, що виявлені випадки недотримання вимог даного 

рішення 12 об’єктами торгівлі, яким не погоджувалась робота у  нічий час. 

Виявлено 29 випадків продажу алкогольним напоїв неповнолітнім особам.  

Не дотримуються вимоги діючого в Україні законодавства про тишу, по 

причині чого на адресу міської та обласної рад, депутатів всіх рівнів 

надходять звернення громадян. За 2019 - 2021 надійшло 19 звернень.  

 Аналіз отриманих показників результативності та оцінки результатів 

реалізації регуляторного акту свідчить, що дія рішення має все таки  

позитивну динаміку. Тобто зменшується кількість випадків порушень 

працівниками об’єктів торгівлі та ресторанного господарства вимог Правил 

торгівлі алкогольними напоями. 

 Враховуючи зазначене, можна зробити висновок, що цілі 

регуляторного акту виконуються. 

 

В.о. директора департаменту                                               Тетяна ЛОМОВА  
 

Алла Козлова  35 61 54 


