
ЗВІТ  

ПРО ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 
 

Рішення VІІ сесії міської ради VI скликання від 24 лютого 2011 р. № 6 «Про 
обмеження перебування дітей віком до 17 років без супроводу батьків або осіб, що їх 
замінюють, у закладах дозвілля, громадського харчування, розважальних закладах, на 
вулицях та інших громадських місцях м.Шепетівки» 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

 
Відділ підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій. 
 

3. Цілі прийняття акта. 
 

1) Обмеження часу перебування неповнолітніх без супроводу батьків у громадських 
місцях та на вулицях міста у вечірній час після 23 години  

2) Посилений вплив на підвищення відповідальності батьків та інших дорослих за 
утримання, виховання, здоров'я і життя дітей в цілому.  

3) Зниження криміногенної ситуації в місті серед підлітків. 
4) Контроль за діяльністю комп’ютерних клубів, дискотек, барів, кафе тощо. 
5) Популяризація змістовного дозвілля, здорового способу життя серед дітей і молоді. 

 
4.Строк виконання заходів з відстеження результативності. 

 
28.03.2021 по 11.04.2021. 

 
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.  

Відстеження результативності цього  регуляторного акта здійснювалось шляхом 
аналізу статистичної  інформації отриманої від служби у справах дітей щодо: 

 
- кількості злочинів серед неповнолітніх; 
- кількості неповнолітніх, доставлених в правоохоронні органи за скоєння правопорушень; 
- кількості підлітків, які перебувають на профілактичному обліку ВКМСД МВВС. 
- кількості складених адмінпротоколів за ст..ст. 173, 175,178,184 КУпАП. 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності. 
№   Показник  2015р. 2016р. 2017р. 2018 2019 2020 
п/п     Періодичне відстеження Періодичне відстеження 
1. Кількість злочинів серед - - - - - - 

 неповнолітніх;        
2. Кількість неповнолітніх, 9 7 8 10 10 6 

 доставлених в правоохоронні      
 органи за скоєння правопорушень       
3. Кількість підлітків, які 15 14 6 9 13 2 

 ребувають         
 на профілактичному обліку      
 МСД МВВС.         
         
4. Кількість складених      

 адмінпротоколів за ст.        
 173 КУпАП       1 0 0 1 2 0 
 175 КУпАП   16 19 8 12 4 1 
 178 КУпАП   28 11 8 23 26 9 
 184 КУпАП   31 12 23 64 69 45 
 Всього    76 42 39 100 101 55 
 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей.  

При проведенні періодичного відстеження рішення VІІ сесії міської ради VI скликання 
від 24 лютого 2011 р. № 6 «Про обмеження перебування дітей віком до 17 років без супроводу 
батьків або осіб, що їх замінюють, у закладах дозвілля, громадського харчування, 
розважальних закладах, на вулицях та інших громадських місцях м.Шепетівки» можна 
зробити висновок, що даний  регуляторний  акт має достатній ступінь досягнення визначених 
цілей 

У зв’язку з тим, що чинним законодавством України вже  врегульовано особливості 
перебування дітей у закладах, де провадиться діяльність у сфері розваг та  закладах 
громадського харчування ( статтею 180-1 КУпАП передбачено відповідальність за порушення 
порядку перебування дітей у закладах, де провадиться діяльність у сфері розваг, закладах 
громадського харчування. Згідно зі ст..255 КУпАП протоколи про порушення статті 180-1 
КУпАП вправі складати працівники Національної поліції України. Статтею 20-1 Закону 
України «Про охорону дитинства» встановлено особливості перебування дітей у закладах, в 
яких провадиться діяльність у сфері розваг або в закладах громадського харчування. Зокрема, 
діти віком до 16 років з 22-00 до 03-00 години можуть перебувати  в таких закладах лише в 
присутності батьків чи законного представника дитини. Власники закладів сфери розваг та 
громадського харчування та уповноважені ними особи зобов’язані вжити заходів щодо 
недопущення у такі заклади з 22-00 до 06-00 години дітей віком до 16 років без супроводження 
батьків, законних представників дітей та мають право вимагати у відвідувачів документи, що 
засвідчують особу),  то на місцевому рівні немає потреби зайвого регулювання. 

Таким чином виникає необхідність визнання  рішення VІІ сесії міської ради VI 
скликання від 24 лютого 2011 р. № 6 «Про обмеження перебування дітей віком до 17 років без 
супроводу батьків або осіб, що їх замінюють, у закладах дозвілля, громадського харчування, 
розважальних закладах, на вулицях та інших громадських місцях м.Шепетівки» таким, що 
втратило чинність. 

 
 

Міський голова            Віталій БУЗИЛЬ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


