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Звiт
про повторне вiдстеження результативностi реryляторного акта,,Про

обмеження реалiзацii алкогольних напоiв в нiчний час на територii MicTa
Золотоноша" вiд 22.06.2021 М 9-9Л/ПI

Виконавець заходiв з вiдстеження: вiддiл прогнозування та розвитку громади
виконавчого KoMiTeTy Золотонiськоi MicbKoi ради.
Щiлi прийняття акта :

- зменшення порушень громадського правопорядку у MicTi в нiчний час;
- зменшення кiлькостi злочинiв, скоених у cTaHi €UIкогольного сп'янiння;
- захист мешканцiв MicTa вiд негативного впливу шуму на стан здоров'я;
- запобiгання шкiдливого впливу €шкоголю на стан здоров'я молодого
поколiння.
Тип вiдстеження: повторне
Строк виконання заходiв з вiдстеження: з 01 .09.2022 ло 27.09.2022 року.
Методи одержання результатiв вiдстеження: законодавчi та нормативнi
ДОКУМенТи, Данi Золотонiського вiддiлу полiцii (м. Золотоноша) Головного
Управлiння НацiональноТ полiцii в Черкаськiй областi щодо кiлькостi
правопорушень, скоених у cTaHi €Llrкогольного сп'янiння

laHi mа прuпуu4ення, на ocHoni якuх BidcmeжcyBmlacb резульmаmuвнiсmь,
а manoJlc способu оdермсання daHux:
Щля проведення перiодичного вiдстеження результативностi акта, використано
данi 2020 року, 2021r року та 8 мiсяцtв 2022 року, а саме:
- кiлькiсть проведених рейдiв;
- кiлькiсть адмiнiстративних правопорушень за порушення вимог:
1. Ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоiв в громадських мiсцях i поява в
громадських мiсцях у п'яному виглядi);
2. СТ. 15б КУпАП (порушення правил торгiвлi пивом, ЕLлкогольними,
слабоалкогольними напоями i тютюновими виробами);
- кtлькiсть скарг i HapiKaHb мешканцiв MicTa на роботу об'ектiв торгiвлi,
ресторанного господарства та сфери послуг на гарячу лiнiю.
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1. Кiлькiсть рейдiв з7 2| |4

2. Кiлькiсть адмiнiстративних
правопорушень за ст. 178 КУпАП

255 89 з00

.,
J. Кiлькiсть адмiнiстративних

правопорушень за ст.156 КУпАП
7 10 55

4. Кiлькiсть скарг i HapiKaHb мешканцiв
MicTa на роботу об'сктiв торгiвлi,
ресторанного господарства та сфери
послуг на гарячу лiнiю

Кiлькiснi mа якiснi значення покознuкiв резульmоmuвносmi акmа:

Проводячи аналiз зzвначених показникiв за 202| piK та з ан€шогiчним
перiодом 2020 року вiдбулося зменшення кiлькостi рейдiв та кiлькостi
правопорушень щодо розпивання €шкогольних напоiв в громадських мiсцях, але
з€Lltишаеться невелика кiлькiсть суб'сктiв господарювання, якi порушують
норми закону. Аналiзуючи 8 мiсяцtв 2022 року у зв'язку з введенням военного
стану в Украiнi перiодичним обмеженням продажу zLпкогольних напоТв
проведено велику кiлькiсть рейдiв та виявлено значну кiлькiсть правопорушень.

За перiод проведеного перiодичного вiдстеження скарги вiд громадян MicTa
щодо роботи об'сктiв торгiвлi, ресторанного господарства та продажу
€Lпкогольних напоТв у нiчний час на адресу виконавчого KoMiTeTy Золотонiськоi
MicbKoi ради не надходило

Визначення ступеня результативностi регуляторного акта та досягнення
визначених цiлей

Рiшення Золотонiсъкоi MicbKoi ради ,,Про обмеження реалiзацii
€Lпкогольних напоТв в нiчний час на територii MicTa Золотоноша" вiд 22.06.2021
J\b 9-9IVIII е актуrLпьним для подаJIьшого впорядкування органiзацii продажу
алкогольних напоiв у нiчний час у закладах торгiвлi, зменшенням кiлькостi
правопорушень населення в cTaHi аJIкогольного сп'янiння.

Начальник вiддiлу прогнозування
та розвитку громади Вiкторiя ОСТРОГЛАЗОВА


