
ЗВІТ 

ПРО  БАЗОВЕ  ВІДСТЕЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  РЕГУЛЯТОРНОГО 

АКТА 
 

1. Вид та назва регуляторного акта: 

 

 Рішення ХХ сесії міської ради VIIІ скликання  від 23 грудня 2021 року №26  «Про 
впорядкування продажу  алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива (крім 
безалкогольного) на території Шепетівської міської територіальної громади» 
 

2. Виконавець заходів з відстеження: 

 

 Відділ  підприємництва та аналізу управління економічного розвитку виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради 
 
3. Цілі прийняття акта: 

 

-   зменшення кількості  адміністративних та кримінальних правопорушень у місті в 
нічний час та покращення безпеки громадян; 
-   запобігання надмірному вживанню алкоголю серед громадян, профілактика та протидія 
проявам пияцтва; 
- збалансування інтересів суб’єктів господарювання в частині реалізації алкогольних та 
слабоалкогольних напоїв на території Шепетівської міської територіальної громади. 
 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження: 

 

 З  20 грудня  2021 року по 29 грудня  2021 року. 
 
5. Тип відстеження: 

 

 Базове 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 статистичної  інформації отриманої від управління економіки, підприємництва та 
аналізу, Шепетівського відділу поліції головного управління національної поліції в 
Хмельницькій області,  Шепетівської ДПІ щодо: 

 Загальної кількості діючих ліцензій на право роздрібного продажу алкогольних напоїв на 
території Шепетівської міської територіальної громади; 

 Кількості суб’єктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта; 
 Розміру коштів і часу, що витрачатимуть суб’єкти господарювання на виконання вимог 

акта; 
 Рівня поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень 

регуляторного акта; 



 Кількості об’єктів торгівлі, де виявлено факти продажу алкогольних напоїв у заборонений 
час; 

 Кількості адміністративних правопорушень в стані алкогольного сп’яніння; 
 
8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 

 

8.1.Загальна  кількість діючих ліцензій на право роздрібного продажу алкогольних напоїв 

на території  Шепетівської міської територіальної громади. 

За даними ШепетівськоЇ Державної податкової служби у 2021 році видано суб’єктам 
підприємницької діяльності 134  ліцензії на право роздрібного продажу алкогольних напоїв ( 
з яких 40 - ліцензій на право продажу алкогольних напоїв в закладах ресторанного 
господарства).. 

8.2. Кількість суб’єктів господарювання  на яких поширюватиметься дія акта. 

Відповідно до інформації  отриманої від головного спеціаліста управління економіки, 
підприємництва та підтримки інвестицій  дія регуляторного акта на 16  суб’єктів 
господарювання, що отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі  алкогольними напоями 
на території Шепетівської міської територіальної громади  та режим роботи яких підпадає під 
обмеження з 22-00 год. до 08  -00 год. З них  7 – з обмеженням продажу протягом 10 годин в 
день ( цілодобовий режим роботи)  1 –  з обмеженням продажу  протягом 5 годин в день ; 1- з 
з обмеженням продажу протягом 3 годин в день , 4- з обмеженням продажу протягом 1 
години в день  3- з обмеженням продажу протягом 0,5 год. в день. 

 

 

8.3. Розмір  коштів і час, що витрачатимуть  суб’єкти господарювання на виконання 

вимогакта 
 

На виконання вимог регуляторного акта суб’єкти господарювання витрачатимуть 15 
хвилин (  9,03  грн.)  на ознайомлення з вимогами регулювання. 

Крім того, рішення містить рекомендацію про розміщення інформаційних табличок  
щодо обмеження часу продажу алкогольних напоїв. Середні витрати на 1 суб’єкта 
підприємництва в цьому випадку становитимуть 64,31 грн. 

 
 

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень 

регуляторного акта  

 

Інформуванням суб’єктів господарювання проведено шляхом охоплення всіх  можливих 
ресурсів. Рішення ХХ сесії міської ради VIIІ скликання  від 23 грудня 2021 року №26  «Про 
впорядкування продажу  алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива (крім 
безалкогольного) на території Шепетівської міської територіальної громади»  оприлюднено 
24.12.2021 року на сайті міської ради,  на дошці оголошень управління економіки, 
підприємництва та підтримки інвестицій та опубліковано в газеті «Шепетівський вісник» 
№52 від 29 грудня 2021 року.  

 

 

8.5. Кількість об’єктів торгівлі, де виявлено факти продажу алкогольних напоїв у 

заборонений час 

 

За даними Шепетівського відділу поліції Головного управління національної поліції в 
Хмельницькій області у  2021році не було виявлено фактів продажу алкогольних напоїв у 
заборонений час. 



 

 

8.6.Кількістьа адміністративних правопорушень в стані алкогольного сп’яніння 

 

За даними Шепетівського відділу поліції Головного управління національної поліції в 
Хмельницькій області  у 2020 році  задокументовано 257 адміністративних 
правопорушень, скоєних у стані алкогольного сп’яніння  та 516  правопорушення -  
протягом 2021 року 

 

 
 
 
Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 
  
 


