
Звіт 

про періодичне відстеження результативності регуляторного акту 

рішення міської ради від 30.01.2014 №6/34-13 

«Про затвердження Порядку організації виїзної торгівлі на території 

міста Красноармійська» 

1.Вид та назва регуляторного акту 

Рішення Красноармійської міської ради від 30.01.2014 №6/34-13 «Про 

затвердження Порядку організації виїзної торгівлі на території м. Красноармійська» 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності 

Відділ з організаційної роботи Покровської міської ради Донецької області 

3.Цілі прийняття акту 

- ресурсне наповнення споживчого ринку міста товарами; 

- залучення додаткових обсягів продукції; 

- забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, що реалізуються при 

організації виїзної торгівлі. 

          4. Строк виконання заходів з відстеження 

З 30.11.2020 по 30.12.2020 

          5. Тип відстеження 

Періодичне 

         6. Методи одержання результатів відстеження 

Результативність цього регуляторного акту відстежується шляхом проведення 

моніторингу об`ємів надходження продукції на споживчий ринок міста шляхом 

здійснення виїзної торгівлі. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалися 

результативність, а також способи одержання даних 

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється шляхом 

проведення моніторингу. 

8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

№ п/п Показники результативності 

регуляторного акту 

Од. 

виміру 

Кількісні значення показників 

станом на 30.11.2020 

1. Кількість суб`єктів 

господарювання, що здійснюють 

діяльність у сфері виїзної торгівлі 

осіб 31 

2. Кількість реалізованої продукції 

населенню міста 

тн 155,5 



*з урахуванням суб’єктів господарювання, які отримали погодження на розміщення 

об’єктів виїзної торгівлі з реалізації продукції сезонного попиту (хвойні дерева, 

великодні паски, безалкогольні напої тощо). 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 

визначених цілей 

За результатами періодичного відстеження рішення Красноармійської міської 

ради від 30.01.2014 №6/34-13 «Про затвердження Порядку організації виїзної 

торгівлі на території м. Красноармійська» реалізація регуляторного акту  

запровадила систему організації виїзної торгівлі на території міста, дозволила 

збалансувати інтереси суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування 

та населення в частині розширення та вдосконалення організації роботи об’єктів 

виїзної торгівлі на території міста. 

Аналіз кількісних значень показників, які характеризують результативність 

даного регуляторного акта, свідчить, що у 2020 році кількість суб’єктів 

господарювання, що здійснюють діяльність у сфері виїзної торгівлі збільшилось.  

  Разом з тим слід зазначити, що не всі вигоди, які виникають внаслідок дії 

запропонованого регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені. Серед них  є 

підвищення рівня прозорості і створення сприятливого підґрунтя для розвитку 

добросовісної конкуренції, забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, 

що реалізуються під час виїзної торгівлі, ресурсне наповнення споживчого ринку 

міста товарами та дотримання суб’єктами господарювання законодавства щодо 

захисту прав споживачів, санітарних норм та вимог інших нормативно-правових 

актів. 

Завдяки дії регуляторного акта у суб’єктів господарювання з’явилась 

можливість здійснювати діяльність на законних підставах, що зменшило випадки 

стихійного розміщення таких об’єктів, зокрема в період масового надходження 

овочевої продукції.  

Отже, на підставі результатів проведеного відстеження результативності 

показників регуляторного акту можна зробити висновок, що цілі, встановлені 

рішенням Красноармійської міської ради від 30.01.2014 №6/34-13 «Про 

затвердження Порядку організації виїзної торгівлі на території м. Красноармійська» 

досягнуті, регуляторний акт залишається актуальним для впорядкування процесів, 

зв`язаних з розміщенням та організацією роботи об`єктів виїзної торгівлі, як для 

суб’єктів господарювання, так і для громадян міста. 

 

Начальник відділу з організаційної роботи                               І. Проневич 


