
ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта 

«Про встановлення обмеження продажу алкогольних напоїв»

1. Вид та назва регуляторного акта: рішення Степанківської сільської ради 
від 14.09.2018 року №19-2/VII «Про встановлення обмеження продажу 
алкогольних напоїв».
2. Назва виконавця заходів з відстеження: постійна комісія з питань 
фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва та з питань прав людини, законності, 
запобігання корупції, депутатської діяльності, етики, регламенту та 
попередження конфлікту інтересів.
3. Цілі прийняття акта:
- збереження тиші на території Степанківської ОТГ у вечірній та нічний час, 
дотримання закладами торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг 
правил акустичного режиму та громадського правопорядку;
- обмеження продажу алкогольних напоїв в нічний час, зниження їх 
споживання та попередження правопорушень, пов’язаних із зловживанням 
алкоголю;
- досягнення балансу інтересів підприємництва та населення у сфері 
профілактики та протидії проявам пияцтва і алкоголізму на території 
Степанківської ОТГ;
- сприяння створенню ефективного організаційно-правового та соціально- 
економічного механізму впливу на діяльність суб’єктів господарювання у 
сфері профілактики та протидії зростання алкогольної залежності серед 
населення, а особливо молоді;
- сприяння щодо зменшення кількості злочинів, скоєних особами у стані 
алкогольного сп’яніння;
- забезпечення захисту населення від шкідливого впливу шуму у нічний час
- з метою виконання Законодавчого регулювання в даній сфері.
4. Строк виконання заходів з відстеження: з 14.09.2018 по 13.09.2019.
5. Тип відстеження: повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження: під час відстеження 
результативності регуляторного акта були використані статистичні методи 
одержання результатів відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних:
Відстеження результативності рішення «Про встановлення обмеження 
продажу алкогольних напоїв» наявність адміністративних правопорушень за 
порушення вимог ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських 
місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді), ст. 173 КУпАП (дрібне 
хуліганство) та ст. 173-2 КУпАП (насильства в сім’ї, яке вчиняється в стані 
алкогольного сп’яніння); кількість скарг і нарікань мешканців міста на роботу 
об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг; кількість осіб, 
що є хронічними алкоголіками.



8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей:
За період дії регуляторного акту з 14.09.2018 року по 13.09.2019 року, звернень 
від мешканців громади та підприємців щодо внесення режиму реалізації 
алкогольних напоїв на території Степанківської сільської ради торгових точок 
різних форм виконкому не надходило.

На основі вищевикладеного слід зазначити, що рішення Степанківської 
сільської ради від 14.09.2018 року № 19-2/УІІ «Про встановлення обмеження 
продажу алкогольних напоїв» є актуальним. Реалізація такого регуляторного 
акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо 
впорядкування обігу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та вина 
столового. Обмеження реалізації пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
вина столового у нічний час, частково зменшить вплив алкоголю на стан 
здоров'я молодого покоління, мінімізує соціальні наслідки від вживання 
алкоголю.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 
досягнення визначених цілей:
Прийняття регуляторного акта -  рішення Степанківської сільської ради «Про 
встановлення обмеження продажу алкогольних напоїв» несе позитивний 
результат.

Із прийняттям цього регуляторного акту:
- визначено порядок погодження режимів роботи керівниками підприємств 
комунального господарства та встановлення зручного режиму роботи 
власникам закладів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг всіх 
форм власності;
- надається форма заяви на погодження режиму роботи;
- суб’єкти господарювання отримують витяги з рішення про встановлення та 
перепогодження режимів роботи.
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