ЗВІТ ПРО БАЗОВЕ ВІДСТЕЖЕННЯ
результативності проекту рішення Переяслав-Хмельницької міської ради
«Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім
закладів ресторанного господарства) на території міста ПереяславаХмельницького»
1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради «Про заборону продажу
пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин
столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного
господарства) на території міста Переяслава-Хмельницького».
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Відділ підприємництва та споживчого ринку управління економіки
виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради.
3. Цілі прийняття акта
Обмеження доступності пива та алкогольних напоїв для громадян,
особливо для молоді, водіїв та пасажирів автотранспортних засобів;
зменшення шкідливого впливу алкоголю на здоров‘я населення та зниження
пов‘язаних з його споживанням ризиків; захист від негативних наслідків
споживання алкогольних напоїв; збереження тиші у вечірній та нічний час;
попередження правопорушень та зниження рівня злочинності в місті.
4. Строк виконання заходів з відстеження
З 23.07.2018 до 08.08.2018.
5. Тип відстеження
Базове відстеження
6. Методи одержання результатів відстеження
Методом одержання результатів базового відстеження є витребування
та проведення аналізу фактичних даних за попередні три роки, отриманих від
Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській
області.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних
Для визначення результативності цього регуляторного акта були
використати такі основні показники:
- кількість скарг від міського населення з приводу порушення
громадського спокою особами у стані алкогольного сп’яніння (одиниць);
- кількість складених протоколів за порушення ст.ст. 156, 178 КУпАП
(одиниць);

- кількість притягнутих до відповідальності осіб за порушення
ст.ст. 156, 178 КУпАП (осіб).
Ці дані були отримані шляхом фіксації звернень та викликів від
мешканців міста, а також складання протоколів про правопорушення та
притягнення винних до відповідальності.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності
Показники результативності
Кількість скарг від міського населення з приводу
порушення громадського спокою особами у стані
алкогольного сп’яніння, одиниць
Кількість складених протоколів за порушення
ст.ст. 156, 178 КУпАП, одиниць
Кількість притягнутих до відповідальності осіб
за порушення ст.ст. 156, 178 КУпАП, осіб
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9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта й ступеня досягнення
визначених цілей буде здійснена під час повторного та періодичних
відстежень результативності регуляторного акта відповідно до вимог Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».
Начальник відділу
підприємництва та споживчого ринку

А.І. Гаценко

