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З В І Т 
про повторне відстеження результативності регуляторного акта –   

рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради «Про затвердження 
Положення про порядок встановлення за погодженням з власниками зручного для 
населення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства  

та сфери побутових послуг у м. Слов'янськ» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
 Рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 02.04.2014 № 214 «Про 
затвердження Положення про порядок встановлення за погодженням з власниками зручного 
для населення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та 
сфери побутових послуг у м. Слов'янськ». 
 
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: 
 Управління економічного і соціального розвитку Слов'янської міської ради. 
 
3. Цілі прийняття акта: 
 Основними цілями розробки та прийняття даного регуляторного акта є: 
- забезпечення сприятливих умов для суб’єктів господарювання під час підготовки та 
отримання ними документа про встановлення режиму роботи об’єктів сфери 
обслуговування; 
- створення прозорого механізму встановлення режиму роботи об’єктів; 
- визначання чіткого порядку подачі документів при встановленні режиму роботи та 
термінів отримання суб'єктами господарювання відповідного рішення; 
- забезпечення захисту населення від шкідливого впливу шуму в нічний час. 
 
4. Строк виконання заходів з відстеження результативності: з 10.01.2016 по 10.02.2016. 
 
5. Тип відстеження: повторне відстеження. 
 
6. Метод одержання результатів відстеження результативності: статистичний. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також 
способи одержання даних: 
 Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта 
були визначені такі показники результативності: 
- Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, осіб. 
- Кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до Слов'янської міської ради за 
погодженням режиму роботи об’єктів, осіб. 
- Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету Слов'янської міської ради щодо 
встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи об’єктів 
торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери побутових послуг. 
- Кількість скасованих рішень в результаті порушення вимог даного Положення. 
- Кількість звернень мешканців міста через порушення тиші в нічний час в результаті 
роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери побутових послуг. 
- Кількість звернень мешканців міста з приводу недотримання режиму роботи об’єктів 
торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери побутових послуг. 
- Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів, 
пов'язаних з дією даного регуляторного акта.
- Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з 
виконанням вимог регуляторного акта. 
- Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень даного 



регуляторного акта. 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 
 

за 2014 рік  
факт 

Показники результативності 
до прийняття 
регуляторного 

акта 

після 
прийняття 

регуляторного 
акта 

за 2015 рік  
факт 

1.Кількість суб’єктів господарювання, на яких 
поширюється дія регуляторного акта, осіб. 

необмежена необмежена 

2. Кількість суб’єктів господарювання, які звернулися 
до Слов'янської міської ради за погодженням режиму 
роботи об’єктів, осіб. 

104 14 26 

2.1. в тому числі, за погодженням цілодобового або 
подовженого режиму роботи, осіб 

10 2 3 

3. Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету 
Слов'янської міської ради щодо встановлення за 
погодженням з власниками зручного для населення 
режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного 
господарства та сфери побутових послуг. 

103 6 20 

4.  Кількість скасованих рішень в результаті порушення 
вимог даного Положення 

- - - 

5.Кількість звернень мешканців міста через порушення 
тиші в нічний час в результаті роботи об’єктів торгівлі, 
закладів ресторанного господарства та сфери побутових 
послуг. 

1 - 4 

6. Кількість звернень мешканців міста з приводу 
недотримання режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів 
ресторанного господарства та сфери побутових послуг. 

1 - 2 

7. Розмір надходжень до державного та місцевого 
бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з 
дією даного регуляторного акта. 

- - - 

8. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання, пов’язаними з виконанням вимог 
регуляторного акта. 

безкоштовно, 
протягом  

30 календарних днів 

безкоштовно, 
протягом  

30 
календарних 

днів 

9. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання 
щодо основних положень даного регуляторного акта. 

100 % 100 % 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей. 
 Оцінка ефективності регуляторного акта здійснюватиметься за допомогою 
проведення періодичних відстежень результативності регуляторного акта відповідно до 
вимог Закону України  “Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської 
діяльності”.  

 

 
Міський голова                                                                                                                    В.М. Лях 

 

 


