
Звіт про періодичне відстеження результативності 

Регуляторного акта - рішення виконавчого комітету міської ради 

«Про порядок встановлення режиму  роботи закладів сфери 

обслуговування на території міста» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується:  

Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 20.05.2015 

року № 163 «Про порядок встановлення режиму  роботи закладів сфери 

обслуговування на території міста». 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

- удосконалення існуючої системи встановлення зручних для населення 

режимів  роботи об'єктів сфери обслуговування; 

- контроль за станом та розвитком сфери обслуговування в місті 

(отримання інформації щодо відкриття нових об’єктів, контроль за належною 

експлуатацією, технічним станом об’єктів);  

- встановлення прозорого механізму встановлення режимів роботи; 

- збереження тиші на території м. Ужгород у вечірній та нічний час, 

покращення умов проживання мешканців міста; 

- дотримання закладами правил акустичного режиму та громадського 

порядку; 

- обмеження перебування дітей шкільного віку в закладах  ресторанного 

господарства та дозвілля у вечірні години; 

- забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності  громадян. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 01 квітня – 01 травня 2021 року. 

 

5. Тип відстеження:  

Періодичне. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження:  

Для проведення періодичного відстеження використовується 

статистичний метод одержання результатів відстеження. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, способи одержання даних:  

Для проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта здійснюватиметься виключно на підставі даних за 



статистичними показниками за період з 01.01.2018 року по 31.12.2020 року. 

 

8. Кількісні значення показників результативності: 

 2018 2019 2020  

 
Кількість 
встановлених та 

скасованих режимів 

роботи закладів сфери 
обслуговування 

34 28 17 

Кількість  звернень 

громадян з питань 

дотримання режимів 
роботи, порушення 

зручностей  

проживання  внаслідок  
функціонування  

закладів сфери 

обслуговування 

8 6 8 

Кількість складених 
правоохоронними 

органами протоколів 

про адміністративні  
правопорушення, 

передбачених статтею 

182 Кодексу України 
про адміністра-тивні  

правопорушення. 

21 52 11 

 

 

9. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання:  

Проект рішення та аналіз регуляторного впливу цього акта були 

оприлюднені з метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень від 

фізичних та юридичних осіб на офіційному сайті.  

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб не надходили.  

Рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради 20.05.2015 

року № 163 «Про порядок встановлення режиму  роботи закладів сфери 

обслуговування на території міста» оприлюднено на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради. 

 

10. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей: 

Прийняття даного регуляторного акту дало змогу встановити постійний 

контроль за роботою об’єктів бізнесу, забезпечить посилення  режиму 

охорони об’єктів, дотримання громадського порядку, установлених 

санітарних норм  стосовно рівнів звукового навантаження у нічний час. Усі 

об’єкти, які отримують погодження нічного режиму роботи обладнані 

зовнішніми ІР відеокамерами та підключені до системи відеоспостереження 

м. Ужгород 

 



Враховуючи вищевикладене, регуляторний акт «Про порядок 

встановлення режиму  роботи закладів сфери обслуговування на території 

міста» затверджений рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради 20.05.2015 року № 163 має високий ступінь досягнення визначених 

цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку.  

 

 

 

Начальник управління  

економічного розвитку міста                      Павло ЛОГВІНОВ 
 


