
ЗвimпроперiоdччневidсmежеНняреЗуЛьmаmuвносml

реZуляmорноzо о*йу lpn'iHcbKo'i MicbKoi раdu Ku:iB"iKoi обласmi Bid 21-|1, 2018 р,

Nъ 4509-бO-!II кПро всmановлення обмемсення проdа)tсу пuва (KpiM

беза,цкоzольноzо), aJlKoZoлbHIM, слuбоалкоzолл,нtlх напоiв, вuн сmоловuж нu

mерumорii м, Iрпiнь>

Вud mа назва реzуляmорно?о акmу:

РiшеннЯ IрпiнськОi: мiськоi РадИ вiд 27 листопаД а 20118 року Nq 4509-60-vll <Прtl

встановЛеннЯ обмеженнЯ продажУ пива (KpiM безалкогольного), €Lпкогольних,

слабоалкоГолЬнихнапоiв,ВинстоЛоВихнаТериТорiIм.Iрпiнь>

НазвавuконавцязахоdiвзвidсmенсеннярезулЬmаmuвносmi:
комунал"не пiдприемство <мунiчипtшьна варта) Iрпiнськот Micbkoi Ради

Цiлi прuйняmmЯ акmа nl)n,n-av -.rr.r.iрпi (,

Заборона роздрiбноТ торгiвлi алкогольними напоями на об'сктах торгiвлi (oKpiM

стацiонарних об'сктiв торгiвлi та ресторанного господарства), якi розташованi в

ралiусi 200 MeTpiB вiд примirJде"u "uъr-ьних 
i дош_кiль",":_11i?ёiв, зак1111"л:,Yро""

здоров'я, мiсць проведення спортивних змагань або на територii таких закладlв;

ВпорядкУВанняроботиоб,ектiвторгiвлi,якiзДiйснюютьрозлрiбнУторгiвлкl
€lJIкогольними напоями та пивом (за виключенням закладiв ресторанного

господарства), заборонивши Тм торгiвлю €шкогольними напоями та пивом з 22,00 до

8.00 години.

сmрок вuконання змоdiв з вidсmенсення рвульmаmuвносml:
з 01 . 12.2О22 р. по 09.12,2022 р,

тuп вidсmеilсення:
Перiо.шичне вiдстеження,

м е mо d о D е р ltc ан ня р езул ь m.а mi в в id с mе хс е н ня р езул ь mа m uв н о с mr

,ц,ля проведення повторного вlдстеження використовувався статистичний метод

одержання результатiв вiдстеження,

laHi mо прuпуlцення, на ocпoili якчх вidсmенсуёmься рвульmаmuвнiсmь, u

щля проведення перiодичного вiдстеження результативностi даного регуляторного

акта були визначенi TaKi статистичнi показники результативностi:

о .кiлькiсть отриманих скарг з приводу здiйснення продажу апкогольних

напоТв та пива в нiчний час;

. кiлькiсть складених протоколiв за провадження тОРГiВЛi В НlЧНИИ ЧаС

€Lлкогольними напоями та пивом;

о кiлькiсть складених протоколiв за провадження роздрiбнот торгiвлi

аJIкогольними напоями та тютюновими виробами на об'сктах торгiвlli

(oKpiM .ruuiorup""x об'сктiв торгiвлi та ресторанного господарства), ,ni

розташованl в рЪдiусi 200 MeTpiB вiд примiщень або територii навчапьних l

дошкiльних ,Ъ*пuдi", закладiв охорони здоров'я, мiсць проведення

спортивних змагань або на територiт таких закладiв,



N9 Показники
п/п

1 Кiлькiстiоiрrrurr*.*uрiiпр,"олу
здiйснення продажу аJIкогольних
напотв та пива в нiчний час

. Кiлькiсть проведених перевiрок та iнших заходiв контролю за дотриманняN|'

суб'сктамИ господаРювання часових обмежень реалiзацii алкогольЁих,

слабоалкогольнних напоТв та пива (KpiM безалкогольного) у нiчний час

о Кiлькiсть порушень правил благоустрою та додержання тишi в громадських

мiсцх, a*оarЙ в cTaцi чlлкогольного сп'янiння у нiчний час

кiлькiснi mа якiснi значення покознакiв резулLmumuвносmi:

20l9p. ', 2020р. t. 202|р. ' 2022р,

Vс"i si4,0
звернення

2 Кiлi*i.i" .пruдёrr* nporo*oni" ,u 0 0 16

алкогольними напоями та пивом

3 Кiлькiсть складених протоколiв за

провадження роздрiбноТ торгiвлi
алкогольними напоями та тютIоновими

:iff:Ж,;i"u"ЁIffiJ"',HI"я*H 4 0 0

ресторанного господарства). якi

розташованi в ралiусi 200 MeTpiB вiд

примiщень або територiТ навчальних i

дошкiльних закладiв, закладiв охорони
здоров'я, мiсць проведення спортивних
змагань або на територii таких закладiв .

4 Кiлькiсii про*Ьд.""i "bpb,ipoo 
iu '

iнших заходiв контролю за дотриманням
суб'ектамигосподарюваннячасоВиХ22'3
обмежень реалiзаuiТ аJ,Iкогольних,

слабоалкогольнних напоТв та пива (KpiM

безалкогольного) у нiчний час

5 
'- -Kt;;-i.;; " адмiнiстративних 4 0 16

правопорушень зач-2 ст. 156 КУпАП 
,6 Кiлькiсть порушень правил

благоустрою та додержання тишl в

громадських мiсцх, ско€них в cTaHi 18 28 9 
.

аJlкогольного сп'янiння у нiчний час l

25

оцiнка резульmоmiв реа,лiзацii реzуляmорноzо акmу mа сmупеня dосяzнення

вuзначенtм цiлей:
регуляторний акт забезпечив досягнення бЕLлансу iHTepeciB сфери пiдприемництва

та населення у частинi профiлактики та протидii проявам пияцтва на територii MicTa,

забезпечення громадського порядку та благоустрою у нiчний час доби, пропаганди

,о"#;;J".Нffi*начаемо, 
що в перiод военного стану дiють додатковi обмеження з

реалiзацii алкогольних напоiв та речовин, вироблених на спиртовiй ocHoBi вiдповiдно

до розпоряджень голови КиТвськоi обласноi вiйськовоТ адмiнiстрацii.

Начальник КП <<Мунiципальна варта>>

Iрпiнськоi MicbKoi ради Микола коВАЛъЧУк
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