
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту - 

рішення Чернігівської міської ради від 31.08.2011 року  

«Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Чернігова»  

(12 сесія 6 скликання) 
 

 

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення Чернігівської міської ради 

від 31.08.2011року «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста 

Чернігова» (12 сесія 6 скликання). 
 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності: 

управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради. 
 

3. Цілі прийняття акту: 

- врегулювання порядку організації діяльності та функціонування ринків з 

продажу продовольчих та непродовольчих товарів; 

- створення необхідних умов для реалізації сільськогосподарської продукції 

безпосередньо її виробниками; 

- контроль за організацією роботи ринків. 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 29.09.2021 по 28.10.2021. 
 

5. Тип відстеження: періодичне відстеження. 
 

6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний та 

аналітичний. 
 

7. Дані та припущення на основі яких відстежувалась результативність 

даного акту, а також способи одержання даних. 

    Для відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі 

показники результативності: 

-  кількість ринків на території міста Чернігова; 

- сума надходжень до місцевого бюджету у вигляді сплати податків ринками 

міста Чернігова як суб’єктами господарювання; 

- кількість суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку 

діяльність на ринках міста Чернігова; 

- сума надходжень до бюджету у вигляді сплати податків суб’єктами 

господарювання – фізичними особами, які здійснюють підприємницьку 

діяльність на ринках міста Чернігова; 

- кількість випадків притягнення до адміністративної відповідальності 

суб’єктів господарювання за порушення ст. 159 КУпАП «Порушення правил 

торгівлі на ринках»; 

- застосування штрафних санкцій за порушення вимог ст. 159 КУпАП, грн; 

- кількість скарг від споживачів на недотримання суб’єктами 

господарювання, які здійснюють торгівлю на ринках міста Чернігова, вимог 

чинного законодавства з питань захисту прав споживачів. 

 

 



 

     Для визначення кількісного значення показників результативності 

використовувалися офіційні дані, отримані від ГУ Держпродспоживслужби  

в Чернігівській області, ГУ ДПС у Чернігівській області, адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Чернігівської міської ради, архівного 

відділу Чернігівської міської ради. 

  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту 

Показники результативності 

   

І півріччя 

2019 

І півріччя 

2020 

І півріччя 

2021 

1. Кількість ринків на території міста 

Чернігова 
11 11 10 

2. Сума надходжень до місцевого 

бюджету у вигляді сплати податків 

ринками міста Чернігова як 

суб’єктами господарювання, всього, 

тис. грн.  

1790,3 1587,3 2084,1 

3. Кількість суб’єктів 

господарювання, які здійснюють 

підприємницьку діяльність на ринках 

міста Чернігова, осіб 

2384 2245 2194 

4. Сума надходжень до бюджету у 

вигляді сплати податків суб’єктами 

господарювання – фізичними 

особами, які здійснюють 

підприємницьку діяльність на ринках 

міста Чернігова, всього, тис. грн.  

3860,4 3857,7 3282,4 

5. Кількість випадків притягнення до 

адміністративної відповідальності 

суб’єктів господарювання за 

порушення ст.159 КУпАП 

«Порушення правил торгівлі на 

ринках» на ринках 

1 
4 (з них 2 

попередження) 
0 

6. Застосування штрафних санкцій  за 

порушення вимог с. 159 КУпАП, грн. 
85,0 102,0 0,0 

7. Кількість скарг від споживачів на 

недотримання суб’єктами 

господарювання, які здійснюють 

торгівлю на ринках міста Чернігова, 

вимог чинного законодавства з питань 

захисту прав споживачів 

6 2 2 

 

 



   Результати аналізу показників свідчать про стабільний рівень надходжень 

до місцевого бюджету у вигляді сплати податків ринками міста як суб’єктами 

господарювання і суб’єктами господарювання – фізичними особами, які 

здійснюють підприємницьку діяльність на ринках міста Чернігова. 

 

     На адміністративній території м. Чернігова діє 10 ринків, з них: 8 ринків є 

продовольчими та зареєстровані як оператори ринку харчових продуктів у 

державному реєстрі. 

 

    Надходження до бюджету територіальної громади м. Чернігова за 

результатами діяльності ринків - суб’єктів господарювання протягом 

звітного періоду 2021 року становили 2084,1 тис. грн, що на 31% більше ніж 

за аналогічний період 2020 року. За аналогічний попередній період було 

зафіксовано зниження цього показника на 11 %.  

За останніми даними, підприємницьку діяльність на ринках м. Чернігова 

здійснюють 2194 суб`єкта господарювання, які, у свою чергу, протягом                          

1 півріччя 2021 року сплатили до бюджету територіальної громади                      

м. Чернігова 3282,4 тис. грн.   

    Слід зауважити, що, зниження обсягів сплачених усіма суб`єктами 

господарювання податків та зборів зумовлено карантинними обмеженнями 

роботи ринків у період пандемії COVID – 19. 

 

    Зменшилася кількість скарг від споживачів на недотримання суб’єктами 

господарювання, які здійснюють торгівлю на ринках міста, вимог чинного 

законодавства у сфері захисту прав споживачів.  

Цей показник свідчить про підвищення відповідальності керівництва ринків, 

тому що більшість питань вирішується оперативно контролерами ринків на 

місцях. А також зменшилося застосування штрафних санкцій за порушення 

вимог ст. 159 КУпАП. 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Результати реалізації  положень регуляторного акту мають позитивну 

динаміку, забезпечують законність здійснення господарської діяльності на 

ринках міста та збільшення надходжень до місцевого бюджету. 

Отже, подальше застосування Правил торгівлі на ринках міста Чернігова 

залишається актуальним, як для суб’єктів господарювання, які здійснюють 

діяльність на ринках міста, так і для споживачів. 

 

 

Заступник начальника управління –  

начальник відділу економіки підприємств  

комунальної власності та цінової політики  

управління економічного розвитку міста  

Чернігівської міської ради                                                    Віталія ЯРЕЩЕНКО 


