
Звіт  про періодичне відстеження результативності  

регуляторного акта - рішення виконавчого комітету  

Чернігівської міської ради від 07 липня 2016 року № 274  

«Про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та сфери послуг у м. Чернігові 

 

    1. Вид та назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 07 липня 2016 року № 274 «Про порядок 

встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного 

господарства та сфери послуг у  м. Чернігові». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження: управління економічного 

розвитку міста Чернігівської міської ради. 

 

3. Цілі прийняття акта: удосконалення порядку встановлення режиму 

роботи закладів торгівлі та сфери послуг та зменшення надмірного 

регулювання з метою створення сприятливих умов розвитку господарської 

діяльності у сфері торгівлі та наданні послуг. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 06.07.2020 року 

по 28.07.2020 року. 

 

5. Тип відстеження: періодичне відстеження. 

 

6. Методи одержання результатів відстеження: аналітичний та 

статистичний. 

 

7. Дані    та   припущення,    на     основі    яких   відстежувалася             

 результативність, а також способи одержання даних.   

         Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07 липня 

2016 року № 274 «Про порядок встановлення режиму роботи об’єктів 

торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг у м. Чернігові» 

було затверджено Положення про порядок встановлення режиму роботи 

об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у м. Чернігові. 

         Положення визначає організаційно-правові засади порядку 

встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, закладів ресторанного 

господарства та сфери послуг, розташованих на території міста Чернігова та 

регламентує часові періоди, протягом яких суб’єкт господарювання здійснює 

діяльність в об'єктах торгівлі, закладах ресторанного господарства та сфери 

послуг: 

денний час –  з 8.00 год. до 22.00 год. 

нічний час –  з 22.00 год. до 8.00 год.  

З метою зменшення надмірного регулювання та створення сприятливих 

умов розвитку господарської діяльності у сфері торгівлі та послуг, процедуру 



встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного 

господарства та сфери послуг у денний час скасовано. 

При встановленні режиму роботи у нічний час Комісія з організації 

роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у             

м. Чернігові працює в дистанційному форматі із застосуванням, у тому числі, 

принципу мовчазної згоди. 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 

      Для встановлення кількісних значень показників результативності 

регуляторного акта використовувалися статистичні дані Головного 

управління ДПС у Чернігівській області, а також управління 

адміністративних послуг міської ради, управління патрульної поліції в 

Чернігівській області Департаменту Патрульної поліції. 

  Кількість суб’єктів господарювання сфери торгівлі та надання послуг 

у  м. Чернігові за останніми даними становить 16559 одиниць. 

  Кількість об’єктів торгівлі та сфери послуг, які зареєстрували 

встановлений нічний режим роботи, із урахуванням їхньої спеціалізації 

(заклад торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг) становить              

181 об`єкт.  

   Питома вага об’єктів торгівлі, ресторанного господарства послуг, які 

встановили режим роботи у нічний час становить 1,0 %. 

 

Кількість скарг громадян на роботу 

об’єктів торгівлі та сфери послуг у нічний час, од 

07.07.2015 - 07.07.2016  07.07.2017 - 07.07.2018  07.07.2018 - 07.07.2020  

33 56 10 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Прийняття цього регуляторного акта забезпечило врегулювання 

окремих питань щодо порядку встановлення режиму роботи підприємствам 

торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства у нічний час на 

території м.Чернігова. Кількість скарг громадян на роботу об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та сфери послуг зменшилась. 

 

 

 

 

Начальник відділу підприємництва та 

перспективного планування                                                   Ю. ЖУРАВЛЬОВА 

 

 

 

 

  


