
 

 

Звіт 
про  періодичне  відстеження результативності регуляторного акта - 

рішення міської ради 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. Назва регуляторного акту:   

Рішення міської ради  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 Кропивницької міської 

ради  

 3. Цілі прийняття регуляторного 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 виконання заходів з відстеження:  

      Періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

проведено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  з  15.02.2023 по 

15.03.2023 

5. Тип відстеження: 

      Періодичне  

6. Методи одержання результатів відстеження: 

     Статистичний 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність,    а також способи одержання даних: 

Для відстеження результативності дії регуляторного акту були 

визначені такі показники результативності: 

кількість правопорушень та злочинів, скоєних у стані алкогольного 

сп'яніння;       

 кількість захворювань серед населення міста Кропивницького, 

алкоголізмом (на 100 тис. населення); 

 кількість зафіксованих порушень заборони торгівлі пивом (крім 

безалкогольного),   алкогольними,   слабоалкогольними   напоями,   винами  



 

 

      2  

 

столовими суб'єктами господарювання (крім закладів ресторанного 

господарства) з 22:00 до 08:00 години в межах міста Кропивницького. 

 

Для проведення відстеження результативності дії регуляторного акту 

використовувались дані Кропивницького районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 

управління охорони здоров'я  Кропивницької міської ради. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта  

  

Показники результативності 2020 2021 2022 

 

Кількість суб'єктів господарювання та/або 

фізичних осіб, на яких поширюватиметься 

дія акта 

17 17 
 

17 

Кількість правопорушень та злочинів, 

скоєних у стані алкогольного сп'яніння 
19 17 21 

Кількість захворювань серед населення 

міста Кропивницького, алкоголізмом (на 

100 тис. населення) 

63.4 10,7 

 

55.7 

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 

3 1 

 
 

 

 

- 

 

 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей 

 Проведений аналіз повторного  відстеження свідчить, що дія  

регуляторного акта – рішення міської ради  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 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 у 2020-2021 роках  у 17 об’єктах торгівлі, 

яким відповідно до рішень Виконавчого комітету міської ради  погоджувалась  
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робота у нічний час, не виявлено фактів продажу алкогольних напоїв 

після 22-00. При цьому виявлені випадки недотримання вимог даного 

рішення  в    4 об’єктах торгівлі, яким не погоджувалась робота у  нічний час.  

У зв’язку  з введення режиму воєнного стану  в Україні у 2022 році   

відповідно до розпорядження начальника Кіровоградської ОВА                     

від 25 березня 2022 року №177-р торгівля алкогольними напоями  та 

речовинами, виробленими на спиртовій основі, на території                              

м. Кропивницького  здійснювалися щодня лише суб’єктами господарювання, 

які мають  оформлені згідно з чинним законодавством ліцензії на право 

торгівлі алкогольними напоями, крім періоду дії запровадженої 

комендантської години.   

Висновки:    

Аналіз отриманих показників результативності та оцінки результатів 

реалізації регуляторного акту свідчить про: 

відсутність зафіксованих порушень заборони торгівлі пивом, 

алкогольними та слабоалкогольними напоями, винами; 

незначне  збільшення кількості правопорушень та злочинів скоєних у 

стані алкогольного сп’яніння; 

високий рівень захворювання алкоголізмом у м. Кропивницькому. 

Тим самим цілі прийняття регуляторного акту досягнуті частково. 

Пропозиції: 

Враховуючи зазначене, є необхідним продовжити дію регуляторного 

акту. 

 

 

 

Директор департаменту                                                          Ніна РАХУБА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Козлова  35 61 54    
 

 

 

 


