ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується,
дата його прийняття та номер
Рішення міської ради від 25.03.2015 № 82 «Про розміщення та
облаштування сезонних відкритих майданчиків для харчування біля закладів
ресторанного господарства на території м. Запоріжжя».
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів повторного відстеження є управління розвитку
підприємництва та дозвільних послуг міської ради.
Цілі прийняття акта
Близько 250 суб’єктів господарювання самостійно приймають рішення
про доцільність відкриття сезонних відкритих майданчиків для харчування
біля закладів ресторанного господарства, а саме у ресторанів, барів, кафе,
закусочних, буфетів, які розташовані в окремій капітальній будівлі або
спеціально обладнаному приміщенні іншої капітальної або некапітальної
споруди виробничих підприємств, установ, навчальних, лікувальних,
оздоровчих закладів, готелів, магазинів, закладів культури на території м.
Запоріжжя при умові їх включення до проекту будівництва (реконструкції)
стаціонарного об’єкту ресторанного господарства або наявності ескізного
проекту чи схеми розміщення сезонного відкритого майданчика для
харчування, узгодженого з департаментом архітектури та містобудування
міської ради.
Строк виконання заходів з відстеження
Виконання повторного відстеження 25.03.2016 року.
Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.
Методи одержання результатів відстеження
Суб’єкти господарювання відкривають сезонні відкриті майданчики для
харчування біля закладів ресторанного господарства, а саме у ресторанів,
барів, кафе, закусочних, буфетів, які розташовані в окремій капітальній
будівлі або спеціально обладнаному приміщенні іншої капітальної або
некапітальної споруди виробничих підприємств, установ, навчальних,
лікувальних, оздоровчих закладів, готелів, магазинів, закладів культури на
території м. Запоріжжя при умові їх включення до проекту будівництва
(реконструкції) стаціонарного об’єкту ресторанного господарства або
наявності ескізного проекту чи схеми розміщення сезонного відкритого
майданчика для харчування, узгодженого з департаментом архітектури та
містобудування міської ради без отримання додаткових документів при умові
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виконання вимог Санітарних правил для підприємств громадського
харчування.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність,
а також способи одержання даних
Близько 250 сезонних відкритих майданчиків для харчування
функціонували біля стаціонарного закладу ресторанного господарства на
території м. Запоріжжя.
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
- Для мешканців міста – створення сприятливих умов для відпочинку, а
саме:
1. З 22.00 до 8.00 не встановлюються продовжені режими роботи для
літніх майданчиків;
2. На сезонних майданчиках забороняється встановлення сцен, літніх
естрад, танцювальних майданчиків тощо, грилів та мангалів, забороняється
використання живої музики та звуковідтворюючої апаратури гучністю, що
перевищує допустимі законодавством норми, в межах житлової забудови
міста.
- Для суб’єктів господарської діяльності – спрощення процедури
розміщення та облаштування сезонних відкритих майданчиків для
харчування біля закладів ресторанного господарства, а саме у ресторанів,
барів, кафе, закусочних, буфетів, які розташовані в окремій капітальній
будівлі або спеціально обладнаному приміщенні іншої капітальної або
некапітальної споруди виробничих підприємств, установ, навчальних,
лікувальних, оздоровчих закладів, готелів, магазинів, закладів культури на
території м. Запоріжжя при умові наявності документів, визначених у
рішенні.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Оцінка досягнення цим актом визначених цілей здійснюється не пізніше
дня закінчення законодавчо визначеного строку та на підставі узагальненої
інформації, наданої районними адміністраціями Запорізької міської ради.
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