
ЗВІТ 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.05.2010 № 228 «Про 

визначення розміру торгового місця для сплати ринкового збору та послуг 

ринку на ринках комунального підприємства «Запоріжринок» зі змінами. 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва міської ради. 

3. Цілі прийняття акта 

Рішення було прийнято з метою визначення єдиного розміру торгового 

місця для сплати за послуги ринку на ринках КП «Запоріжринок» та задля 

нормативного його закріплення у відповідних актах. 

4. Строк виконання заходів з відстеження 

Згідно зі ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» періодичне відстеження 

результативності регуляторного акта здійснюється раз на кожні три роки. 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне) 

Періодичне. 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Для проведення періодичного відстеження регуляторного акта було 

використано статистичний метод одержання результатів шляхом аналізу 

даних щорічної інвентаризації торгових місць на ринках КП «Запоріжринок», 

статистики звернень, пов’язаних з визначенням розміру торгового місця для 

сплати за послуги ринку на ринках КП «Запоріжринок» та розміру торгових 

місць на міських ринках та торговельних майданчиках усіх форм власності. 

7. Дані, на основі яких відстежувалася результативність, способи їх 

одержання 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта проведено 

на підставі аналізу даних щорічної інвентаризації торгових місць на ринках 

КП «Запоріжринок», розміру торгових місць на міських ринках та 

торговельних майданчиках усіх форм власності та статистики звернень, 

пов’язаних з визначенням розміру торгового місця для сплати за послуги 

ринку на ринках КП «Запоріжринок». 

Згідно з п.34 Правил торгівлі на ринках, затверджених рішенням 

міської ради від 22.06.2011 № 48 (далі - Правил торгівлі на ринках), 

інвентаризація торгових місць на ринках проводиться щорічно, до 6 грудня.  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Показниками результативності регуляторного акта є кількість торгових 

місць, розмір торгових місць на ринках КП «Запоріжринок» та наявність 

звернень чи спірних питань, пов’язаних з визначенням розміру торгового 

місця.  



Згідно з Правилами торгівлі на ринках, розмір одного торговельного 

місця для сплати послуг ринку визначається на підставі затвердженого 

проекту, технічного паспорту та інших документів, а при відсутності 

останніх - затверджується наказом керівника ринку.  

За наявними даними затверджений розмір торгового місця на міських 

ринках та торговельних майданчиках приватної власності коливається від 1 

до 2 пог. м та від 1 до 4 кв.м.  

Регуляторним актом розмір одного торгового місця для сплати за 

послуги ринку на ринках КП «Запоріжринок» визначений у розмірі 1-го 

повного або неповного погонного метру при продажу продукції (наданні 

послуг) зі стола, прилавка або холодильної вітрини (ларя) та 4-х повних або 

неповних квадратних метрів займаної площі при торгівлі (наданні послуг) в 

кіосках, павільйонах, палатках, контейнерах з автотранспортних засобів, 

причепів, візків тощо.  

Кількість торгових місць на ринках КП «Запоріжринок» за даними 

щорічної інвентаризації за 2015-2017 роки, проведення якої здійснювалося 

виходячи з розміру торговельного місця,  визначеного  регуляторним актом, 

та поточними даними за 8 місяців 2018 року наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Кількість торгових місць на ринках КП «Запоріжринок» 

Рік Кількість торгових місць (одиниць) 

2015 12621 

2016 12547 

2017 12581 

8 місяців 2018 12581 

 

Протягом всього періоду дії регуляторного акта будь-яких спірних 

питань між адміністрацією КП «Запоріжринок» та продавцями (фізичними 

особами, фізичними особами-підприємцями, а також юридичними особами, 

незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність на комунальних 

ринках) з питань, що стосуються розмірів торгового місця, не виникало, 

звернення з зазначених питань відсутні. 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 

Результатом впровадження регуляторного акта є врегулювання 

відносин між КП «Запоріжринок» та продавцями (фізичними особами, 

фізичними особами-підприємцями, а також юридичними особами, незалежно 

від форм власності, які здійснюють діяльність на комунальних ринках) з 

питання визначення розміру торгового місця для сплати за послуги ринку  

Враховуючи висновок Державної регуляторної служби щодо 

недоцільності затвердження розміру торгового місця на ринках окремим 

рішенням виконавчого комітету міської ради, наявність наказу по КП 

«Запоріжринок», яким затверджено розмір торгового місця на комунальних 

ринках, виконання завдань та досягнення цілей, визначених регуляторним 



актом, з метою спрощення  та покращення міського регуляторного 

середовища даний регуляторний акт пропонується скасувати. 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради     В.Г.Еделєв 
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