
Звіт про періодичне відстеження результативності 

регуляторного акта - рішення виконкому міської ради 

«Про затвердження Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання 

послуг у сфері розваг та проведення ярмарків на території м. Ужгорода» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується:  

Рішення виконком міської ради 08.11.2017 року № 357 «Про 

затвердження Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у 

сфері розваг та проведення ярмарків на території м. Ужгорода». 

 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

Управління економічного розвитку міста Ужгородської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: 

Впорядкування здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання послуг у 

сфері розваг та проведення ярмарок на території міста. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 Жовтень-листопад 2020 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:  

Проведення періодичного відстеження результативності регуляторного 

акта здійснюватиметься виключно на підставі даних за статистичними 

показниками за період з 01.01.2018 року по 30.11.2020 року. 

 

8. Кількісні значення показників результативності: 

 2018 2019 2020  

(січень – 

листопад) 
Кількість суб’єктів 
господарювання, які 

подали заяви на 

розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної 
торгівлі та надання 

послуг у сфері розваг. 

201 318 146 

Кількість розміщених 
об’єктів 

198 288 144 



дрібнороздрібної 

торгівлі та надання 
послуг у сфері розваг. 
Сума надходжень від 

плати за право 

розміщення об’єктів 
дрібнороздрібної 

торгівлі та надання 

послуг у сфері розваг. 

394953 595 636 

 

254971 

 

Кількість суб’єктів 
господарювання, на 

яких поширюється дія 

регуляторного акта. 

201 318 146 

 

 

9. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання:  

Регуляторний акт разом з аналізом регуляторного впливу 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 виконкому міської ради 08.11.2017 року № 357 «Про 

затвердження Положення про дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у 

сфері розваг та проведення ярмарків на території м. Ужгорода» оприлюднено 

на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

10. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей: 

Протягом звітного періоду було впорядковано здійснення 

дрібнороздрібної торгівлі та надавання послуг у сфері розваг, покращено 

зовнішній вигляд об’єктів дрібнороздрібної торгівлі, зменшено їх кількість, 

посилено контроль з боку міської ради та її виконавчих органів. Забезпечено 

надходження коштів до міського бюджету за розміщення об’єктів 

дрібнороздрібної торгівлі. Впорядковано організацію та проведення ярмарок 

на території міста. 

Враховуючи вищевикладене, регуляторний акт – рішення виконкому 

міської ради 08.11.2017 року № 357 «Про затвердження Положення про 

дрібнороздрібну торгівлю, надання послуг у сфері розваг та проведення 

ярмарків на території м. Ужгорода» має високий ступінь досягнення 

визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну 

динаміку.  

 

 

 

Заступник начальника управління  

економічного розвитку міста, 

начальник відділу зовнішньо-економічних  

зв’язків, інвестицій та туризму                                Василь ЦАП 
 


