
31.07.2019 
ЗВІТ 

про відстеження результативності регуляторного акта 
 

1.  Назва регуляторного акта: рішення Черкаської міської ради від 11.08.2011 
року № 3-10 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Черкаси». 

2. Виконавець заходів з відстеження: департамент економіки та розвитку 
Черкаської міської ради. 

3. Ціль прийняття рішення:  
упорядкування торгівлі на ринках  міста Черкаси, вирішення назрілих 

проблемних питань у діяльності ринків усіх форм власності та організаційно-
правових форм, здійснення ефективного контролю за роботою ринків, створення 
належних умов для роботи продавців, обслуговування та захисту прав споживачів.  

4. Строк виконання заходів з відстеження: до 12.08.2019 року. 
5. Тип відстеження: повторне. 
6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз статистичної 

інформації, опитування суб’єктів господарювання. 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

способи одержання даних: відстеження результативності цього регуляторного акта 
проводилося шляхом аналізу дотримання суб’єктами господарювання, у 
підпорядкуванні яких є ринки, та  продавцями  вимог чинного законодавства 
України з питань торгівлі на ринках. 

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення:  
 

            
Показники 

за 2016  
рік 

за 2017 
рік 

За 2018 
рік 

за  
І півріччя 
2019 року 

Кількість функціонуючих ринків на території міста 
Черкаси 

8 8 8 8 

Кількість скарг про порушення Правил торгівлі на 
ринках міста 

-  -  -  - 

Кількість складених протоколів про порушення 
Правил торгівлі на ринках міста 

- - - 22 

Розмір надходжень до місцевого бюджету від 
суб’єктів господарювання, яким підпорядковані 
ринки міста Черкаси, тис.грн.  

2024,5 2038,4 2105,0 1225,7 

 
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення 

визначених цілей:  
прийняття регуляторного акта спрямовано на підвищення ефективності 

функціонування  ринків,  як важливого структурного елементу ринкової економіки, 
поступове перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;  
забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на 
ринках,  захист прав споживачів; контроль за організацією роботи ринків; створення 
необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її 
виробниками; упровадження ефективного контролю за якістю і безпекою товарів, 
що реалізуються на ринках. 
 
Директор департаменту                                                                                        І. І. Удод  

 


