
ЗВІТ 
про періодичне відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Миколаївської міської ради від 07.07.11 № 7/15 «Про затвердження 

Правил торгівлі на ринках м. Миколаєва». 

2. Виконавець заходів відстеження:
Відділ торгівлі управління з розвитку споживчого ринку департаменту 

економіки Миколаївської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:
 усунення правових прогалин розвитку торговельної інфраструктури міста;
 приведення торговельної мережі міста у відповідність до вимог чинного 

законодавства;
 покращання благоустрою міста;
 збільшення надходжень до місцевого бюджету;
 розвиток підприємництва у м. Миколаєві;
 створення нових робочих місць, захист прав найманих працівників;
 дотримання протипожежних, санітарних норм та правил. 

4. Строк виконання заходів з відстеження:
Строк виконання заходів з відстеження: жовтень 2021 року.
Період для відстеження: жовтень 2018 року – жовтень 2021 року.

5. Тип відстеження:
Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження:
Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 
також способи одержання даних:

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного 
акта були визначені такі показники результативності: 

 розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 
цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

 кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта; 

 рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з 
основних положень акта; 

 кількість функціонуючих ринків на території м. Миколаєва.
Для визначення кількісного значення статистичних показників результативності 

використовувалась обробка та аналіз офіційної інформації. Спосіб одержання 
інформації: на підставі даних статистики.



8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показники результативності по роках 2018 2021
Кількість функціонуючих ринків 21 18
Кількість торгових місць 11830 13278

Рішення Миколаївської міської ради від 07.07.11 № 7/15 «Про затвердження 
Правил торгівлі на ринках м. Миколаєва» було розроблено з метою усунення правових 
прогалин розвитку торговельної інфраструктури міста, приведення торговельної 
мережі міста у відповідність до вимог чинного законодавства, покращання 
благоустрою міста, розвиток підприємництва у м. Миколаєві, створення нових 
робочих місць, захист прав найманих працівників. У зв’язку з введенням у дію 
Податкового кодексу України відстежити розмір надходжень до місцевого бюджету 
неможливо (скасовано місцевий податок (ринковий збір). Дія даного акту 
поширюється на суб’єкти господарювання (ринки) та фізичних осіб , які здійснюють 
торгівельну діяльність на ринках міста. Поінформованість суб'єктів господарювання 
та/або фізичних осіб з основних положень акта достатня.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей:

У результаті проведеного відстеження результативності регуляторного акта 
доведено, що рішення Миколаївської міської ради від 07.07.11 № 7/15 «Про 
затвердження Правил торгівлі на ринках м. Миколаєва» надало змогу врегулювати 
питання щодо усунення правових прогалин розвитку торговельної інфраструктури 
міста, приведення торговельної мережі міста у відповідність до вимог чинного 
законодавства, покращання благоустрою міста, розвиток підприємництва у м. 
Миколаєві, створення нових робочих місць. 

Реалізація акта забезпечує досягнення цілей, визначених при його затвердженні, 
він не потребує змін чи доповнень.

Заступник директора департаменту
економічного розвитку
Миколаївської міської ради – 
начальник управління з 
розвитку споживчого ринку      Олександр КУРЛЯК


