
ЗВІТ  

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

  

Рішення виконавчого комітету  Шепетівської міської ради № 212 від 18 серпня 

2011 року «Про затвердження Порядку встановлення за погодженням з власниками 

зручного для населення режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування ( торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування) 

незалежно від форм власності, розташованих на території м. Шепетівка» . 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

  

Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку апарату 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта. 

1) відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з погодженням режиму роботи 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення на 

території міста Шепетівки; 

2) встановлення на місцевому рівні чітко визначеного Порядку встановлення режиму 

роботи об’єктів сфери торгівлі та обслуговування; 

3) визначення конкретного переліку документів, необхідних для встановлення режиму 

роботи об’єктів. 

4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 

    03.09.2018р. по 07.09.2018 р. 

5. Тип відстеження 

 

періодичне   відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 

 

Для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 

7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержаних 

даних. 

 Враховуючи цілі регулювання, для періодичного відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

 

- кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до виконавчого комітету міської 

ради щодо погодження режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг; 

- кількість наданих погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послу;- 

кількість відмов у погоджені режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг; 

- кількість скарг від суб’єктів господарювання, щодо погодження режиму роботи 

об’єктів торгівлі та сфери послуг; 



- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з положеннями регуляторного 

акта. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 

Показник 2012 

(з 

01.08.по31.

12) 

2013 2014 2015 (з 

01.01 

по 

31.08 

2015 

(з 01.09 

по 

31.12) 

2016 2017 2018 

(з 01.01 

по 

31.08) 

Періодичне відстеження 

(2015 рік) 

Періодичне відстеження 2018 рік 

кількість суб’єктів 

господарювання, які 

звернулися до виконавчого 

комітету міської ради щодо 

погодження режиму роботи 

об’єктів торгівлі та сфери 

послуг; 

 

79 49 17 11 2 8 17 9 

кількість наданих погоджень 

режиму роботи об’єктів 

торгівлі та сфери послу  

 

79 49 17 11 2 8 17 9 

кількість відмов у 

погоджені режиму роботи 

об’єктів торгівлі та сфери 

послуг; 

 

- - - - - - - - 

кількість скарг від суб’єктів 

господарювання, щодо 

погодження режиму роботи 

об’єктів торгівлі та сфери 

послуг; 

 

- - - - - - - - 

рівень поінформованості 

суб’єктів господарювання з 

положеннями регуляторного 

акта. 

 

Регуляторний акт було оприлюднено в місцевій газеті 

«Шепетівський вісник» № 96(14733) від 23 серпня 2011 року. 

Розміщено на офіційному сайті Шепетівської міської ради та на 

дошці об’яв управління економічного розвитку 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей. 

 Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності» на підставі порівняння вищевказаних показників 

відстеження періодичного періоду  ( 2012р. ( з 01.08. по 31.12), 2013р., 2014р., 2015 (з 

01.09. по 31.12)до періодичного   періоду (2015р.(  з 01.09. по 31.12), 2016р., 2017р., 2018 ( 

з 01.01. по 31.08.)) можна зробити висновок, що регуляторний акт діє, має достатній 

ступінь досягнення визначених цілей,  він не потребує змін чи доповнень. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   М.Полодюк 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


