
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 20.12.2013 № 19 «Про безпечну експлуатацію 

об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі» 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження.  

Департамент надання адміністративних послуг та розвитку 

підприємництва Запорізької міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

Дане рішення прийнято з метою посилення заходів безпеки населення 

м. Запоріжжя. Для цього передбачається усунення такого фактору небезпеки, як 

приготування продуктів харчування з використання балонів із зрідженим газом, 

що, в свою чергу, зменшить ризик виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

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 забезпечення районними адміністраціями Запорізької міської 

ради в межах повноважень, контролю за дотриманням суб'єктами 

господарювання вимог даного рішення, що забороняє використання балонів 

зрідженого газу для приготування харчової продукції в пересувній 

дрібнороздрібній торговельній мережі. 

 

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 господарської діяльності, на яких поширюється дія 

даного регуляторного акта; 

- кількість зон розміщення об`єктів пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі; 
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- кількість місць розташування об`єктів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі; 

- кількість звернень громадян до департаменту надання адміністративних 

послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради та до районних 

адміністрацій Запорізької міської ради з питання порушення використання 

балонів зрідженого газу для приготування харчової продукції в пересувній 

дрібнороздрібній торговельній мережі за період з 2016 по 2018 рр. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

Інформація  щодо функціонування об’єктів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, надана районними адміністраціями Запорізької міської 

ради, станом на 01.10.2018,  наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1 
 

 

 

Інформація  щодо кількості зон та місць об`єктів пересувної дрібнороздрібної 
торговельної мережі станом на 01.10.2018 

 
№ Район Кількість зон Кількість місць 
1 Вознесенівський 80 235 
2 Дніпровський 76 163 
3 Заводський 38 102 
4 Комунарський 48 167 
5 Олександрівський 23 103 
6 Хортицький 69 149 
7 Шевченківський 51 255 
 Всього 385 1174 

 
За інформацією районних адміністрацій Запорізької міської ради, на 

території м. Запоріжжя станом на 01.10.2018 визначено 385 зон та 1174 

торговельних місць для розміщення засобів дрібнороздрібної торговельної мережі. 

Дія рішення Запорізької міської ради від 20.12.2013 №19 «Про безпечну 

експлуатацію об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі» поширюється на 

всі об’єкти пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на території 

м. Запоріжжя. 

Відповідно  до  п.2.1 рішення Запорізької міської ради від 20.12.2013 №19 

районним адміністраціям Запорізької міської ради доручено забезпечити, в 

межах повноважень, контроль за дотриманням суб'єктами господарювання 

вимог даного рішення.  

Фактів щодо порушень та використання балонів зрідженого газу для 

приготування харчової продукції в пересувній дрібнороздрібній торговельній 

мережі за  період  з  2016 по 2018 рр.  районними адміністраціями Запорізької  

міської ради не зафіксовано. 

Згідно з п.2.2 даного рішення інформація, у разі виявлення фактів 

використання балонів зрідженого газу для приготування харчової продукції в 

пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі, надається до Головного 

управління Держпраці у Запорізькій області. 
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З підприємцями, які здійснюють господарську діяльність на території 

м. Запоріжжя, проводиться роз’яснювальна робота з питань заборони 

використання балонів зрідженого газу для приготування харчової продукції в 

пересувній дрібнороздрібній торговельній мережі. 

 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та 

ступеня досягнення визначених цілей. 

Прийнятий регуляторний акт забезпечує впорядкування роботи об’єктів 

дрібнороздрібної торговельної мережі з метою посилення заходів безпеки 

населення м. Запоріжжя. 

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 Запорізької міської ради  

від 20.12.2013 № 19 «Про безпечну експлуатацію об’єктів дрібнороздрібної 

торговельної мережі» є актуальним для врегулювання питань безпечної 

експлуатацієї об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі. 


