
Звіт про Базове відстеження результативності 

регуляторного акта - рішення XXXVI сесії VII скликання 30.05.2019 року 

№1551 Ужгородської міської ради «Про заборону продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) 

на території м. Ужгород» 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується:  

Рішення XXXVI сесії VII скликання 30.05.2019 року №1551 

Ужгородської міської ради «Про заборону продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на 

території м. Ужгород» 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

• виконання вимог чинного законодавства; 

• впорядкування продажу  пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання 

(крім закладів ресторанного господарства)  на території м. Ужгород; 

• зменшення фактичної кількості правопорушень у місті в нічний час; 

• зменшення фактичної кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного 

сп’яніння; 

• захист мешканців міста від негативного впливу шуму на стан здоров’я 

та забезпечення відповідних умов для повноцінного відпочинку у 

нічний час; 

• запобігання шкідливого впливу алкоголю на стан здоров’я громадян, 

профілактика та протидія проявам пияцтва, зокрема, надмірного 

вживання алкоголю серед молоді. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 21 грудня 2020 року – 31 січня 2021 року. 

 

5. Тип відстеження:  

Базове відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження:  

Статистичний метод. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 

результативність, способи одержання даних:  



Шляхом аналізу: 

 - кількості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюється дія акта; 

 - розміру коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами 

господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог 

регулювання; 

 - рівня поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта; 

      - кількості випадків адміністративних порушень за порушення вимог      

ст.156 КупАП (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами); 

 - кількості випадків адміністративних правопорушень за порушення 

вимог ст.178 КупАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і 

поява в громадських місцях у нетверезому вигляді), за порушення вимог 

ст.173 КупАП (дрібне хуліганство), яке вчиняється в стані алкогольного 

сп'яніння; 

 - кількість зверненнь громадян, пов’язаних з порушенням громадського 

порядку і тиші та негативними факторами роботи торговельних об’єктів в 

нічний час. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у 

встановленому законодавством порядку за кількісними і якісними 

показниками з використанням статистичного методу одержання результатів 

відстеження.  

Базові кількісні та якісні показники: 

 -  кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта - 15 од.; 

 - розмір коштів та час, що витрачатимуться суб’єктами 

господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог 

регулювання – 1 856 176,95 грн; 2,5 год. в рік; 

 - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 

осіб з основних положень акта - 100 відсотків; 

      - кількість випадків адміністративних порушень за порушення вимог      

ст.156 КупАП (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) - 0; 

 - кількість випадків адміністративних правопорушень за порушення 

вимог ст.178 КупАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і 

поява в громадських місцях у нетверезому вигляді), за порушення вимог 

ст.173 КупАП (дрібне хуліганство), яке вчиняється в стані алкогольного 

сп'яніння - 2; 

 - кількість зверненнь громадян, пов’язаних з порушенням громадського 

порядку і тиші та негативними факторами роботи торговельних об’єктів в 

нічний час - 0. 

 



9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

Регуляторний акт - Рішення XXXVI сесії VII скликання 30.05.2019 року 

№1551 Ужгородської міської ради «Про заборону продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на 

території м. Ужгород» має високий ступінь досягнення визначених цілей.  

Подальше відстеження результативності буде здійснюватися у терміни, 

визначені законодавством. 

 

 

Начальник управління  

економічного розвитку міста                      Павло ЛОГВІНОВ 
 


