
ЗВІТ 
Про повторне відстеження результативності регуляторного акта  «Рішення виконавчого комітету 
міської ради «Про Порядок розміщення на території м. Запоріжжя пересувних тимчасових споруд 

під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів». 
 

Регуляторний акт: рішення виконавчого комітету міської ради від 25.06.2013 № 249 «Про Порядок 
розміщення на території м. Запоріжжя на пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних 
та місцевих святкових, урочистих масових заходів». 

Виконавець заходів: управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради. 
Цілі прийняття акта: рішення прийнято з метою регулювання, забезпечення прозорості та відкритості 

для суб’єктів господарювання порядку, який регламентує розміщення  засобів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг (далі – пересувні об’єкти) під час проведення ярмарків, 
державних, місцевих святкових, урочистих та інших масових заходів (далі - масові заходи), що надає можливість 
залучити більшу кількість суб’єктів господарювання до участі у масових заходах.  
Дія цього Порядку поширюється на правовідносини, що виникають при проведенні ярмарків та масових заходів, 
організаторами яких являються Запорізька міська рада, виконавчий комітет Запорізької міської ради та районні 
адміністрації Запорізької міської ради. 

Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності регуляторного акта 
здійснюється у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади держаної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності» - з 25.06.2013 до 25.06.2015. 

Тип відстеження: повторне. 
Метод одержання результатів відстеження: відстеження здійснюється на підставі узагальненої 

інформації, наданої районними адміністраціями Запорізької міської ради, які залучають суб’єктів 
господарювання  для проведення масових заходів та на які покладено обов’язки щодо контролю за розміщенням 
пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових 
заходів на території  м. Запоріжжя. 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи 
одержання даних: результативністю  цього регуляторного акта є залучення більшої кількості суб’єктів 
господарювання до участі у масових заходах за рахунок прозорості процедури. 

Кількісні та якісні показники результативності: показниками є залучення більшої кількості суб’єктів 
господарювання  до участі у масових заходах, що призводить до здешевлення продукції, що реалізується під час 
проведення масових заходів.     

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: результатом 
впровадження регуляторного акта є забезпечення прозорості та відкритості для суб’єктів господарювання 
процедури проведення масових заходів та визначення механізму їх розміщення під час проведення заходів на 
території м. Запоріжжя.  

Учасники масових заходів, в свою чергу: 

 розміщують об’єкти у відповідності до визначених розпорядниками торгових місць; 

 забезпечують на об’єктах наявність: 

 копії документу, який підтверджує реєстрацію суб’єкта господарювання; 

 асортиментного переліку товарів, узгодженого з санепідзакладом та організаторами заходу для реалізації 
на даному об’єкті; 

 забезпечують санітарний стан торгового місця та прибирання відведеної для торгівлі території після 
закінчення роботи, збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, на наданій 
території; 

 дотримуються визначеного часу і терміну проведення заходу; 

 забезпечують належний зовнішньо естетичний вигляд об’єкту та його обладнання; 

 забезпечують дотримання вимог Закону України «Про захист прав споживачів» та правил роботи 
дрібнороздрібної торговельної мережі; 

 забезпечують виконання вимог щодо заборони продажу напоїв у скляній тарі; 

 під час проведення масових заходів не функціонують об’єкти, експлуатація яких не узгоджена з 
територіальним управлінням Держгірпромнагляду (за необхідності узгодження).     

  
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                  В.Г.Еделєв 
 
 

 

 

 


