Звіт
про періодичне відстеження результативності регуляторного акта
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого
відстежується, дата його прийняття та номер.
Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 31.05.2010
№230 «Про умови музичного супроводження на літніх майданчиках» (зі
змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради
від 21.04.2011 №176).
2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Департамент
надання
адміністративних
підприємництва Запорізької міської ради.

послуг

та

розвитку

3. Цілі прийняття акта.
Зазначене рішення прийнято з метою забезпечення прав і законних
інтересів мешканців міста щодо захисту від шкідливого впливу шуму,
створення належних умов для їх проживання і відпочинку та з метою
врегулювання діяльності літніх майданчиків.
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
документів та інформації щодо функціонування літніх майданчиків.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних.
Періодичне відстеження результативності зазначеного регуляторного акта
здійснено шляхом аналізу документів та інформації, у ході якого розглядались
статистичні дані за кожним із показників про:
- кількість
суб’єктів господарювання, що підпадають під дію
регулювання – кількість встановлених літніх майданчиків на території
м. Запоріжжя;
- кількість звернень громадян до департаменту надання адміністративних
послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради та до районних
адміністрацій Запорізької міської ради з питання порушення тиші, погіршення
умов проживання та відпочинку у зв’язку з гучним співом, викриками,
використанням звуковідтворювальною апаратури на літніх майданчиках за
період 2016–2018 рр.
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8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Розміщення та облаштування літніх майданчиків на території
м. Запоріжжя здійснюється у відповідності до рішення Запорізької міської ради
від 25.03.2015 №82 «Про розміщення та облаштування сезонних відкритих
майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства на
території м. Запоріжжя».
Відповідно до п. 2 зазначеного рішення літні майданчики функціонують
з 01 березня по 30 листопада з режимом роботи в межах не раніше 8.00 години
та не пізніше 22.00 години.
На території міста функціонують близько 526 закладів ресторанного
господарства. Щорічно на території м. Запоріжжя розміщується близько 250
літніх майданчиків з загальною кількістю посадкових місць – 8790.
Дія даного рішення поширюється на суб’єктів господарської діяльності –
заклади ресторанного господарства з літніми майданчиками.
Інформація про кількість літніх майданчиків та кількість посадкових
місць, які розміщуються на території м. Запоріжжя за 2016–2018 рр., наведена
в таблиці 1.

Інформація про кількість літніх майданчиків та посадкових місць

Таблиця 1

1
2

Вознесенівський
Дніпровський

74
54

73
52

75
54

Кількість
посадкових місць
станом на
01.07.2018
2721
1572
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Заводський

14

15

15

544

4

Комунарський

33

33

33

1284

5

Олександрівський

6

6

6

274

6

Шевченківський

25

26

26

1436

7

Хортицький

41
247

41
246

41

959

250

8790

№

Кількість літніх
майданчиків

Район

Всього

2016

2017

2018

Після закінчення сезону демонтаж літніх майданчиків здійснюється
протягом тижня, крім тих, які передбачені проектом будівництва або
реконструкції закладу ресторанного господарства.
До департаменту надання адміністративних послуг та розвитку
підприємництва Запорізької міської ради та районних адміністрацій Запорізької
міської ради за період 2016–2018 рр. надійшло 35 звернень громадян з
питання порушення тиші, погіршення умов проживання та відпочинку у зв’язку
з гучним співом, викриками, використанням звуковідтворювальною апаратури
на літніх майданчиках.
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При розгляді зазначених звернень, фахівцями департаменту надання
адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради,
районних адміністрацій Запорізької міської ради та, у разі необхідності, з
залученням представників інших структурних підрозділів, з виїздом на місце
здійснюється обстеження зазначеного в зверненні об’єкту. Готуються та
направляються листи до Дніпровського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Запорізькій області та до Головного управління
Держсанслужби в Запорізькій області для прийняття відповідних заходів згідно
з чинним законодавством.
Згідно зі ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення
порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо
захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в
населених пунктах і громадських місцях тягне за собою накладення штрафу на
посадових осіб та громадян – суб'єктів господарської діяльності – від 15 до 30
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (255 грн. – 510 грн.).
Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за такі ж порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(255 грн. – 510 грн.) із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, інших
предметів порушення тиші або без такої і на посадових осіб та громадян –
суб'єктів господарської діяльності – від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (850 грн. – 2550 грн.) із конфіскацією звуковідтворювальної
апаратури, інших предметів порушення тиші.
Департаментом надання адміністративних послуг та розвитку
підприємництва Запорізької міської ради, районними адміністраціями
Запорізької міської ради та Дніпровським відділом поліції Головного
управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться
роз’яснювальна робота з питань недопущення суб’єктами господарювання
перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами. Відповідна
інформація розміщується на сайті департаменту http://daprpzp.gov.ua/ та на
сторінці у Facebook.
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей.
Звернень, які б містили негативні відгуки щодо регуляторного акта за
період його дії, до департаменту надання адміністративних послуг та
розвитку підприємництва Запорізької міської ради не надходило.
На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного
акта можна зробити висновок, що рішення виконавчого комітету
Запорізької міської ради від 31.05.2010 №230 «Про умови музичного
супроводження на літніх майданчиках» (зі змінами, внесеними рішенням
виконавчого комітету Запорізької міської ради від 21.04.2011 №176) є
актуальним для забезпечення прав і законних інтересів громадян щодо
захисту від шкідливого впливу шуму, створення належних умов для їх
проживання і відпочинку та врегулювання діяльності літніх майданчиків на
території м. Запоріжжя.
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У разі прийняття нового рішення щодо функціонування літніх
майданчиків, питання, зазначені у даному рішенні, будуть внесені до нового
рішення, а рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 31.05.2010
№230 «Про умови музичного супроводження на літніх майданчиках» (зі
змінами) буде скасовано.

