
Звіт 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер 

Рішення міської ради від 22.06.2011 № 48 «Про затвердження правил 

торгівлі на ринках». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва міської ради. 

3. Цілі прийняття акта 

Рішення прийнято з метою приведення власної нормативної бази у 

відповідність до чинного законодавства, визначення порядку створення та 

функціонування ринків, суб’єктів господарювання, фізичних осіб, які торгують 

на ринках міста. 

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 

кількості звернень суб’єктів підприємницької діяльності з питань, пов’язаних з 

роботою ринків. Цільовою групою відстеження результативності регуляторного 

акта є фізичні та юридичні особи, які здійснюють торговельну діяльність на 

ринках. 

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

одержання 

Результати, на основі яких здійснено заходи з відстеження 

результативності регуляторного акта, отримані на підставі узагальнення даних 

та аналізу інформації щодо питань, які надходили від суб’єктів 

господарювання, що здійснюють торговельну діяльність на міських ринках та 

розгляду спірних питань на засіданнях комісії з питань розвитку ринку та 

вирішення проблемних питань, які виникають на ринках. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта 

Показником результативності регуляторного акта є наявність звернень чи 

спірних питань, пов’язаних з роботою ринків.  

Протягом всього періоду дії регуляторного акта будь-яких спірних питань 

між адміністраціями ринків та продавцями з питань, що стосуються 

функціонування ринків не виникало, звернення з зазначених питань відсутні. 

 

Кількість звернень від споживачів з питань, що стосуються роботи 

ринків, у 2015 році зменшилася порівняно з 2011 роком на 16 звернень або на 

57%. 



9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей 

Даний регуляторний акт має соціальне значення, так як ринки є 

соціально-важливими об’єктами. Результатами регуляторного акта є 

покращення взаємовідносин між суб’єктами господарювання, які здійснюють 

торгівлю на ринках та адміністраціями ринків, зміцнення матеріально-технічної 

бази ринків, створення чіткої нормативної бази для функціонування ринків. 

Посилився контроль за дотриманням Правил торгівлі на ринках 

господарюючими суб’єктами, в той же час не створюються перешкоди для 

здійснення господарської діяльності.  

 


