
ЗВІТ 

ПРО  БАЗОВЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
 Рішення  виконавчого комітету Шепетівської міської ради № 373 від 18 грудня 

2018 року «Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмарків у м. 

Шепетівці» 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності. 
  Відділ підприємництва та аналізу управління економічного розвитку 

Шепетівського міськвиконкому. 

 

      3. Ціль прийняття регуляторного акта. 
Цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

• Встановлення чітких вимог для провадження організації  та проведення ярмарків на 

території міста 

• забезпечення захисту прав споживачів та підприємців шляхом визначення функцій, 

повноважень, прав  і учасників ярмарків 

• забезпечення населення міста в достатній кількості товарів місцевих 

товаровиробників та продукцією за цінами виробника 

• подолання несанкціонованої вуличної торгівлі на території міста 

• забезпечення населення якісними послугами в тому числі в сфері відпочинку та 

розваг. 

• впорядкування організації  та проведення ярмарків на території м. Шепетівка 

 

      4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 
 18  - 28  грудня   2018 року. 

 

    5. Тип відстеження. 
 Базове   відстеження 

 

     6. Метод одержання результатів відстеження результативності. 
 Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 

 

 7. Дані на основі яких відстежувалася результативність, а також 

способи одержання даних. 

  
Враховуючи цілі регулювання, для базового відстеження результативності 

регуляторного акта були визначені такі показники результативності: 

     Показниками ефективності регуляторного акту  будуть: 

1. Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта. 

2. Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними 

особами, пов`язаними з виконанням вимог акта. 

3. Кількість зареєстрованих скарг щодо виконання вимог регулювання. 



4. Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта 

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності 
 

№ 

з/п 

Показник Одиниця 

виміру 

2018 рік 

1 Кількість суб`єктів господарювання 

та/або фізичних осіб, на яких 

поширюватиметься дія акта. 

 

од. * 

2. Розмір коштів, що витрачатимуться 

суб`єктами господарювання та/або 

фізичними особами, пов`язаними з 

виконанням вимог акта. 

 

грн. * 

3. Кількість зареєстрованих скарг щодо 

виконання вимог регулювання. 

 

 * 

4 Рівень поінформованості суб`єктів 

господарювання та/або фізичних осіб з 

основних положень акта 

% 100 

Рішення 

опубліковано в 

місцевій газеті 

«Шепетівський 

вісник» 27 

грудня 2018 

року 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


