
Звіт про базове відстеження результативності 

регуляторного акту Ірпінської міської ради «Про встановлення обмеження 

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

столових на території м. Ірпінь» 

 
Вид та назва регуляторного акта: 

Рішення Ірпінської міської ради від 27 листопада 2018р. № 4509-60-VІІ «Про встановлення 

обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових на території м. Ірпінь»  

Назва виконавця заходів з відстеження результативності: 

Комунальне підприємство «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради  

Цілі прийняття акта: 

Заборона роздрібної торгівлі алкогольними напоями на об’єктах торгівлі (окрім стаціонарних 

об’єктів торгівлі та ресторанного господарства), які розташовані в радіусі 200 метрів від приміщень 

або території навчальних і дошкільних закладів, закладів охорони здоров’я місць проведення 

спортивних змагань або на території таких закладів; 

Впорядкування роботи об’єктів торгівлі, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними 

напоями та пивом )за виключенням закладів ресторанного господарства), заборонивши їм торгівлю 

алкогольними напоями та пивом з 23.00 до 8.00 години. 

Строк виконання заходів з відстеження результативності: 

з 25.03.2019 по 25.04.2019. 

Тип відстеження: 

базове відстеження.  

Метод одержання результатів відстеження результативності: 

Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання 

результатів відстеження.  

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи 

одержання даних: 

Для проведення базового відстеження результативності даного регуляторного акта були 

визначені такі статистичні показники результативності: 

кількість отриманих скарг з приводу здійснення продажу алкогольних напоїв та пива в 

нічний час; 

кількість складених протоколів за провадження торгівлі в нічний час алкогольними напоями 

та пивом; 

кількість складених протоколів за провадження роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами на об’єктах торгівлі (окрім стаціонарних об’єктів торгівлі та ресторанного 

господарства), які розташовані в радіусі 200 метрів від приміщень або території навчальних і 

дошкільних закладів, закладів охорони здоров’я місць проведення спортивних змагань або на 

території таких закладів. 

Кількісні та якісні значення показників результативності: 

№п/п Показники 
за 2017 рік за 2018 рік за 3 місяці 

2019 рік 

1 Кількість отриманих скарг з приводу здійснення 
продажу алкогольних напоїв та пива  в нічний час 

усні звернення усні 
звернення 

усні 
звернення 

2 Кількість складених протоколів за провадження торгівлі 

в нічний час алкогольними напоями та пивом 

0 22 2 

3 Кількість складених протоколів за 

провадження роздрібної торгівлі алкогольними напоями 
та тютюновими виробами на об’єктах торгівлі (окрім 

стаціонарних об’єктів торгівлі та ресторанного 

господарства), які розташовані в радіусі 200 метрів від 

приміщень або території навчальних і дошкільних 
закладів, закладів охорони здоров’я місць проведення 

спортивних змагань або на території таких закладів 

0 0 2 

КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради спільно з представниками 

правоохоронних органів, було здійснено ряд рейдів з метою контролю за виконанням даного 



рішення. По результатам перевірки складено перелік суб’єктів господарювання, які здійснюють 

реалізацію алкогольних напоїв порушуючи вимоги рішення. Був складений акт обстеження об’єктів 

роздрібної торгівлі, що проводять реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів на об’єктах 

торгівлі (окрім стаціонарних об’єктів торгівлі та ресторанного господарства), які розташовані в радіусі 200 
метрів від приміщень або території навчальних і дошкільних закладів, закладів охорони здоров’я місць 

проведення спортивних змагань або на території таких закладів. Порушникам вручені попередження про 

усунення недоліків.  

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених 

цілей: 

Регуляторний акт було розміщено на сайті Ірпінської міської ради, крім того КП 

«Муніципальна варта» Ірпінської міської ради було проведено ряд рейдів, направлених на 

інформування щодо кола суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія даного акту. 

Таким чином, можна зробити висновок, про стовідсоткову поінформованість суб’єктів 

господарювання щодо даного регуляторного акту.  

Прийняте рішення Ірпінської міської ради від 27 листопада 2018року № 4509-60-VII «Про 

встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного) алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових на території м. Ірпінь» направлено на зменшення скарг і нарікань мешканців на 

роботу об’єктів торгівлі, випадків споживання молоддю пива та слабоалкогольних напоїв на вулицях 

міста після 2300 години, порушень громадського правопорядку у місті в нічний час за рахунок 

здійснення перевірок робочою групою спеціалістів КП «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради 

з представниками правоохоронних органів. Забезпечено захист мешканців міста від негативного 

впливу шуму в нічний час та запобігання шкідливого впливу алкоголю на стан здоров’я молодого 

покоління. 

Враховуючи вищезазначене, регуляторний акт - рішення Ірпінської міської ради                      

від 27 листопада 2018року № 4509-60-VII «Про встановлення обмеження продажу пива (крім 

безалкогольного) алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м. Ірпінь» на 

даний час визнаний ефективним, але потребує подальшого контролю та проведення відстеження 

результативності. 
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