
ЗВІТ 

ПРО  ПЕРІОДИЧНЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 Рішення  виконавчого комітету Шепетівської ї міської ради  від 18 серпня 2011 

року  №212  «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. Виконавець заходів з відстеження: 

 Відділ  підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та 

підтримки інвестицій 

 

3. Цілі прийняття акта: 

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

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

території міста Шепетівки; 

- встановлення на місцевому рівні чітко визначеного Порядку встановлення режиму 

роботи об’єктів сфери торгівлі та обслуговування; 

- визначення конкретного переліку документів, необхідних для встановлення режиму 

роботи об’єктів. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 З 01.09. 2021   по  08.09.2021 

 

5. Тип відстеження: 

 Періодичне відстеження 

 

6. Метод одержання результатів відстеження: 

 Статистичний 

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також 

способи одержання даних: 

 Відстеження результативності цього  регуляторного акта здійснювалось шляхом 

аналізу інформації отриманої від управління економіки, підприємництва та підтримки 

інвестицій  щодо: 

 Кількості суб’єктів господарювання, які звернулися до виконавчого комітету 

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

 Кількості наданих погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг( 

в т.ч. на виносну, одноразову торгівлю). 

 Кількості відмов у погодженні режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг 

 Кількості скарг від суб’єктів господарювання, щодо погодження режиму роботи 

об’єктів торгівлі та сфери послуг 

 Рівня  поінформованості суб’єктів господарювання з положеннями 

регуляторного акта. 

 

 



8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

01.09 

по 

31.12 

  01.01. 

по 

31.08.  

01.09 

по 

31.12 

  01.01. 

по 

31.08. 

Періодичне відстеження 

( 2018 рік) 

Періодичне відстеження 

(2021 рік) 

Кількість суб’єктів 

господарювання, які 

звернулися до виконавчого 

комітету міської ради щодо 

погодження режиму роботи 

об’єктів торгівлі та сфери 

послуг 

2 8 17 9 2 5 5 4 

Кількість наданих 

погоджень режиму роботи 

об’єктів торгівлі та сфери 

послуг( в т.ч. на виносну, 

одноразову торгівлю). 

 

2 8 17 9 2 5 5 4 

Кількість відмов у 

погодженні 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 №96 (14733) 

місцевої газети «Шепетівський вісник» від 23 серпня 2011 

року та  розміщено на офіційному сайті Шепетівської 

міської ради в мережі Інтернет ( в розділі «Оприлюднення 

регуляторних актів») і на дошці об’яв управління 

економіки, підприємництва та підтримки інвестицій 

  

 

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей.  

  Аналізуючи дані попереднього та поточного  періодичних  відстежень 

результативності   рішення виконавчого комітету Шепетівської ї міської ради  «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» від  18 серпня 2011 року  № 212   

можна зробити висновок що даний регуляторний акт досяг визначених цілей.   

  У зв’язку зі створенням Шепетівської міської територіальної громади з метою 

дотримання вимог Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері 



господарської діяльності»  (далі - Закон)  та забезпечення прав і законних інтересів 

суб’єктів господарювання територіальної громади, діючі регуляторні акти підлягають 

перегляду  з обов’язковим дотриманням всіх процедур, встановлених Законом. 

  З огляду на вище викладене  рішення виконавчого комітету Шепетівської ї міської 

ради  «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» від  18 серпня 2011 року  № 212    

підлягає обов’язковому перегляду. 

 

 

Міський голова                   Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 


