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 30.08.2013
№372 «Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольних матчів» (зі
змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від
28.08.2014 №303).
2. Назва виконавця заходів з відстеження.
Департамент
надання
адміністративних
підприємництва Запорізької міської ради.

послуг

та

розвитку

3. Цілі прийняття акта.
Дане рішення прийнято з метою забезпечення громадського порядку під
час проведення футбольних матчів.
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 суб’єктів господарювання, які розташовані на
зазначеній в рішенні території.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась
результативність, а також способи одержання даних.
Періодичне відстеження результативності зазначеного регуляторного
акта здійснено шляхом аналізу інформації за період з 2016 по 2018 рр, у ході
якого розглядались статистичні дані про кількість суб’єктів господарської
діяльності, на яких поширюється дія даного регуляторного акта.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Дія рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.08.2013
№372 «Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин

2

столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольних матчів» (зі
змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.08.2014
№303) поширюється на всіх суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють
торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими,
пивом у скляній тарі на території прилеглій до стадіону «Славутич-Арена» по:
1. вул. Рекордна – з початку вулиці і включно по буд. №№11 та 14
2. вул. Незалежної України – з початку вулиці і включно по буд. №№31
та 38
3. пр. Соборний – від буд. №№216 та 175 до закінчення проспекту
4. вул. Портова
5. вул. Ширшова
6. пр. Дружний
7. вул. Верхня
8. вул. Медведєва
9. вул. Леонова
10. вул. Валерія Лобановського
11. вул. Добролюбова
12. вул. Трегубенко
13. пр. Металургів
14. пр. Піонерський
15. пр. Леваневського
16. вул. Одеська
17. вул. Басейна
18. вул. Мала
19. вул. Скельна
20. вул. Променєва (Лучєва)
21. вул. Богдана Хмельницького
Інформація щодо об’єктів торгівлі, надана районною адміністрацією міської
ради по Дніпровському району станом на 02.01.2019, наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Інформація щодо кількості функціонуючих об’єктів торгівлі
станом на 02.01.2019
№
1
2

Об’єкти торгівлі
Продовольчі магазини
Тимчасові споруди для реалізації продовольчої
продукції

Кількість
23
22

Відповідно до п.3 рішення виконавчого комітету Запорізької міської
ради від 30.08.2013 №372 на районну адміністрацію міської ради по
Дніпровському району покладено функцію ознайомити з рішенням суб’єктів
господарювання, які здійснюють діяльність на території, зазначеній в додатку
цього рішення.
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За інформацією районної адміністрації міської ради по Дніпровському
району підприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі на прилеглій до
стадіону «Славутич-Арена» території проінформовано про заборону
здійснювати реалізацію алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових,
пива у скляній тарі за 2 години до початку, впродовж часу проведення масових
заходів та на протягом 1 години після їх закінчення.
Відповідно до п.4 рішення виконавчого комітету Запорізької міської
ради Дніпровському відділу поліції ГУНП в Запорізькій області рекомендовано
на час проведення футбольних матчів:
1. В установленому законом порядку вжити додаткових заходів по
недопущенню розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних та
слабоалкогольних напоїв на вулицях, у скверах, парках, прилеглих до стадіону
«Славутич-Арена».
2. Згідно з законодавством вжити заходів по забезпеченню контролю за
недопущенням продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових,
пива у скляній тарі суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність на
території, визначеній у додатку до цього рішення.
За інформацією Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій
області, представниками Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій
області постійно вживаються всі можливі заходи щодо недопущення
розпивання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних
напоїв на вулицях, у скверах, парках, прилеглих до стадіону «Славутич-Арена».
Відповідно до календарю футбольних матчів, розробляються відповідні плани,
накази, доручення щодо забезпечення публічної безпеки та порядку під час
проведення футбольного матчу.
Забезпечується контроль за недопущенням продажу алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива у скляній тарі суб’єктами
господарювання, які здійснюють діяльність на території, визначеної у додатку
до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.08.2013 №372
за 4 години до початку, впродовж часу проведення та на протязі 2-х годин після
закінчення масових заходів, а саме – футбольних матчів на стадіоні «СлавутичАрена» в м. Запоріжжі.
Крім того, «Правилами поведінки вболівальників на стадіоні «Славутич
Арена» під час відвідування футбольних матчів та інших масових заходів»
заборонено приносити на стадіон «Славутич-Арена» будь-які алкогольні напої
та заборонено вхід на стадіон у стані алкогольного сп'яніння.
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та
ступеня досягнення визначених цілей.
Прийнятий регуляторний акт забезпечує усунення факторів, що
негативно впливають на поведінку вболівальників та сприяють скоєнню
порушень громадського порядку.
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.
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На підставі періодичного відстеження результативності регуляторного
акта можна зробити висновок, що рішення виконавчого комітету Запорізької
міської ради від 30.08.2013 №372 «Про заборону продажу алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива у скляній тарі під час проведення
футбольних матчів» (зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету
міської ради від 28.08.2014 №303) є актуальним та сприяє забезпеченню
громадського порядку під час проведення футбольних матчів.
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
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