
Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення 

Великодимерської селищної ради «Про заборону продажу у нічний час пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на 

території Великодимерської ОТГ» 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер. 

Рішення Великодимерської селищної ради від 20.06.19р. №500 XXV-VII «Про 

заборону продажу у нічний час пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових субєктами господарювання (крім закладів 

ресторанного господарства) на території Великодимерської ОТГ». 

2. Назва виконавця заходів з відстеження. 

Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради. 

3. Цілі прийняття акта. 

- Зменшення кількості правопорушень на території Великодимерської ОТГ в 

нічний час; 

- зменшення фактичної кількості злочинів, що здійснюють у стані 

алкогольного сп’яніння у нічний час; 

- захист мешканців ОТГ від негативного впливу шуму на стан здоров’я та 

відпочинок у нічний час; 

- запобігання шкідливому впливу алкоголю на стан здоров’я громадян, 

профілактика та протидія проявам пияцтва, зокрема, надмірного вживання алкоголю 

серед молоді. 

4. Строк виконання заходів з відстеження. 

З 25.08.2020р. по 25.09.2020р. 

5. Тип відстеження. 

          Повторне 

         6. Метод одержання результатів відстеження. 

          Статистичний. 

          7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась 

результативність        регуляторного акта. 



Для відстеження результативності дії регуляторного акту були визначені такі 

показники результативності:  

- кількість правопорушень та злочинів, скоєних у стані алкогольного сп'яніння; 

- кількість скарг щодо продажу алкогольних напоїв у нічний час 

- кількість зафіксованих порушень заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання 

(крім закладів ресторанного господарства) в нічний час з 22:00 до 10:00 години в 

межах Великодимерської ОТГ.  

Для проведення відстеження результативності дії регуляторного акту 

використовувались дані Броварського відділу поліції та звернень громадян громади. 

 

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного 

акта.     

На території Великодимерської громади нараховується біля 113 суб’єктів 

господарювання в яких здійснюється продаж алкогольних напоїв. З цього приводу 

до Великодимерської селищної ради надходять скарги щодо порушення 

громадського порядку, зростання рівня злочинності, зокрема серед молоді. 

Аналіз роботи щодо проведених заходів, які вживаються органами місцевого 

самоврядування спільно з правоохоронними органами з питання  впорядкування 

торгівлі алкогольними напоями, у тому числі пивом на території громади у період 

дії даного рішення селищної ради свідчить, що прийняття зазначеного 

регуляторного акту активізує роботу правоохоронних органів з питання виявлення, 

попередження фактів продажу алкогольних напоїв з порушенням чинного 

законодавства та вжиття відповідних заходів згідно наданих повноважень. 

Так, за інформацією, наданою Броварським відділом поліції  з метою 

запобігання зростання алкогольної залежності серед населення, особливо молоді, 

зниження рівня злочинності, дотримання правил додержання тиші в населених 

пунктах і громадських місцях, захисту населення від шкідливого шуму, 

забезпечення порядку та благоустрою у громаді, а також на виконання рішення 

селищної ради ради від 20.06.19р. №500 XXV-VII «Про заборону продажу у нічний 

час пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових субєктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на 

території Великодимерської ОТГ», співробітниками поліції проводиться постійне 

відпрацювання території громади.  

 

 

 



 

         9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступінь досягнення 

поставлених цілей. 

Зважаючи на надану інформацію Броварським відділом поліції, споживання 

алкоголю та його реалізація в громаді характеризується високим рівнем, що в 

результаті призводить до збільшення негативних наслідків. Саме тому існує 

нагальна необхідність вжиття заходів, спрямованих на подолання зазначеної 

соціальної проблеми. Відтак, одним з таких профілактичних заходів є заборона 

реалізації пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) в 

межах Великодимерської ОТГ шляхом внесення змін до руегуляторного акту та 

заборони їх реалізації з 22:00 до 10:00 години щодня. 

Подальше відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснюватися у терміни, визначені законодавством, а саме періодичні відстеження 

планується здійснювати один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення 

заходів з повторного відстеження. 

 

28.09.2020  

В.о селищного голови                                                                        М.І. ГУБСЬКИЙ  

 

Показники результативності 2020 рік 

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на 

яких поширюватиметься дія регуляторного акта  

113 

Кількість скарг щодо продажу алкогольних напоїв у нічний 

час 

1 

Кількість правопорушень та злочинів, скоєних у стані 

алкогольного сп’яніння 

68 

Кількість зафіксованих порушень продажу у нічний час пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) в нічний час з 22:00 до 

10:00 години щодня в межах Великодимерської ОТГ 

0 


