
Звіт про результати базового відстеження 

 

Вид та назва регуляторного акту: проект рішення Ірпінської міської ради «Про 

затвердження Положення про організацію та проведення ярмаркових заходів, 

виїзної та виносної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території 

міста Ірпеня». 

Виконавець заходів відстеження: фінансове управління Ірпінської міської ради  

Цілі прийняття акту: 

Основними завданнями запропонованого проекту рішення є удосконалення 

відносини між міською радою та суб’єктами господарювання (юридичними 

особами, фізичними особами, фізичними особами-підприємцями) у здійсненні 

тимчасової торгівлі на території м. Ірпінь, забезпечення умов для задоволення 

підприємницької ініціативи у проведенні ярмаркових заходів, здійсненні виїзної 

та виносної торгівлі та наданні послуг у сфері розваг, визначення єдиного 

організаційного і економічного механізм розрахунку плати за користування 

об’єктами благоустрою комунальної власності у підприємницькій діяльності.  

Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності 

зазначеного рішення здійснюється до дня набрання чинності регуляторного 

акта. 

Тип відстеження: Базове. 

Методи одержання результатів відстеження: статистичний. 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а 

також способи одержання даних 

Базове відстеження результативності цього регуляторного акту 

здійснювалося на підставі інформації Комунального підприємства «Контроль 

благоустрою міста» Ірпінської міської ради щодо кількості укладених договорів 

на проведення ярмаркових заходів, виїзної та виносної торгівлі, наданих послуг у 

сфері розваг та отриманої плати за користування об’єктами благоустрою 

комунальної власності міста Ірпінь. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:  

 

Показники \ Період 

2016 

(з 01.12.16р.) 

2017 2018 

(на 01.08.18 р.) 

Кількість укладених договорів, шт.: 

в тому числі по: 

 

23 236 344 

- ярмаркам 0 22 107 

- виносній торгівлі 21 185 228 

- послугах у сфері розваг 2 29 9 

Отримана плата згідно укладених договорів, грн.: 

в тому числі по: 

 

15 335,64 520 465,27 458 656,38 

- ярмаркам 0 96 752,41 85 944,58 

- торгівлі 12 701,90 244 878,83 324 503,16 

- послугах у сфері розваг 2 633,74 178 834,03 48 208,64 

 



Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей: 

На підставі результатів базового відстеження результативності цього 

регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація забезпечить, 

шляхом прийняття проекту рішення розв’язання проблеми:  

- визначення чітких та рівних умов для суб’єктів господарювання 

(юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців) у здійсненні 

тимчасової торгівлі на території м. Ірпінь; 

- забезпечення умов для задоволення підприємницької ініціативи у 

проведенні ярмаркових заходів, здійсненні виїзної та виносної торгівлі та 

наданні послуг у сфері розваг; 

- визначення єдиного організаційного і економічного механізму 

розрахунку плати за користування об’єктами благоустрою комунальної власності 

у підприємницькій діяльності; 

- збільшення надходжень до міського бюджету. 

 

Регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики.  

 

 

В.о. міського голови- 

секретар ради, 

керівник регуляторного органу                                                         А.В. Попсуй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Данилюк Є.В. 

тел. 045 (97) 60-544 


