
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 25.06.2013 

№249 «Про порядок розміщення на території м. Запоріжжя пересувних 

тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих 

святкових, урочистих масових заходів» (зі змінами, внесеними рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 15.08.2016 №447). 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.  

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

Рішення прийнято з метою: 

- регулювання та забезпечення прозорості і відкритості при розміщенні 

засобів пересувної мережі під час проведення ярмарків, державних та місцевих 

святкових, урочистих масових заходів (далі-масові заходи) на території 

м. Запоріжжя; 

- створення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності у 

сфері торгівлі через засоби пересувної мережі під час проведення масових 

заходів; 

- вдосконалення правового регулювання господарських відносин між 

органами місцевої влади та суб’єктами господарювання пов’язаних з 

організацією розміщення засобів пересувної мережі на території м. Запоріжжя; 

- ліквідації несанкціонованої торгівлі у невстановлених місцях. 

 

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  

інформації щодо кількості учасників, на яких поширюється дія даного рішення. 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність, а також способи одержання даних. 

Даний Порядок визначає механізм розміщення засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг  



 2 

під час проведення масових заходів.    

Для проведення періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта було використано інформацію, надану районними 

адміністраціями Запорізької міської ради щодо організації та проведення 

масових заходів на території м. Запоріжжя. 

Результативністю цього регуляторного акта є залучення більшої кількості 

суб’єктів господарювання до участі у масових заходах за рахунок прозорості 

процедури щодо розміщення суб’єктів господарської діяльності під час 

проведення масових заходів. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

Відповідно до п.2.1, 2.2 рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 25.06.2013 №249 організація ярмарків та торговельного 

обслуговування масових заходів здійснюється на підставі розпоряджень 

міського голови. 

В розпорядженнях визначаються тип заходу, дата, час та місце його 

проведення, основні групи товарів та види послуг, можливі для здійснення 

діяльності, основні умови організації роботи учасників ярмарку чи масового 

заходу. 

В розпорядженнях визначаються розпорядники ярмарку чи масового 

заходу та організації чи підприємства, відповідальні за організацію належного 

утримання території проведення масового заходу, вивезення побутового сміття 

та відходів.  

Розпорядник ярмарку чи масового заходу готує схему розміщення засобів 

пересувної мережі та узгоджує її з організаторами заходу та, у  випадку 

необхідності, з організацією чи підприємством, відповідальним за належне 

утримання території. 

Дія рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 25.06.2013 

№249 «Про порядок розміщення на території м. Запоріжжя пересувних 

тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих 

святкових, урочистих масових заходів» (зі змінами) поширюється на всіх 

суб’єктів господарської діяльності, які планують здійснювати діяльність через 

засоби пересувної мережі під час проведення масових заходів на території 

м. Запоріжжя. 

Відповідно до п 2.4 даного рішення суб’єкт господарювання, який має 

намір розмістити засіб пересувної мережі на  ярмарку чи масовому заході, 

звертається до районної адміністрації міської ради, за місцем проведення 

заходу, з заявою у довільній формі про можливість участі у ярмарку чи 

масовому заході, з визначенням виду діяльності та основного асортименту 

товарів, виду засобу пересувної мережі.  

Відповідно до пп. 2.15 самовільне розміщення засобів пересувної мережі 

на ярмарках та під час проведення масових заходів забороняється.  

Відповідно  до  п.3.3 рішення виконавчого комітету Запорізької міської 

ради від 25.06.2013 № 249 контроль за дотриманням учасниками ярмарку чи 

масового заходу умов, визначених п. 2.11. – 2.13. даного Порядку здійснюється 
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розпорядниками заходу, Інспекцією з благоустрою міської ради та іншими 

державними та контролюючими органами в межах їх повноважень.     

 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей. 

Прийнятий регуляторний акт забезпечує впорядкування розміщення 

засобів дрібнороздрібної пересувної торговельної мережі під час проведення 

масових заходів. 

Суб’єкти господарської діяльності – учасники масових заходів 

розміщують об’єкти у відповідності до визначених розпорядниками 

торговельних місць та забезпечують на об’єктах наявність:  

- копії документу, який підтверджує реєстрацію суб’єкта 

господарювання;  

- 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 зовнішньоестетичний 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 допускається функціонування 

об’єктів, експлуатація яких заборонена без дозволу головного управління 

Держпраці у Запорізькій області. 

 Звернень, які б містили негативні відгуки щодо дії регуляторного акта за 

період його дії до департаменту надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва міської ради не надходило. 

 На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного 

акта можна зробити висновок, що рішення виконавчого комітету Запорізької 

міської ради від 25.06.2013 №249 «Про порядок розміщення на території 

м. Запоріжжя пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, 

державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів» (зі змінами) є 

актуальним для врегулювання питань щодо розміщення пересувних об’єктів під 

час проведення запланованих масових заходів на території м. Запоріжжя. 


