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Голові комісії з питань реалізації 
державної регуляторної 

політики на території 
Руськополянської ТГ

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта рішення 
« Про обмеження споживання та продажу алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, пива, тютюнових виробів, електронних сигарет на 
території Руськополянської сільської територіальної громади»

1. Назва регуляторного акта: рішення « Про обмеження споживання та 
продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових 
виробів, електронних сигарет на території Руськополянської сільської 
територіальної громади».

2. Виконавець заходів з відстеження: виконавчий комітет 
Руськополянської сільської ради.

3. Ціль прийняття рішення:
- зменшення кількості адміністративних та кримінальних 

правопорушень в громаді в нічний час доби та покращення стану 
громадського порядку, безпеки громадян;

- запобігання надмірного вживання алкогольних напоїв серед 
громадян, профілактика та протидія проявам пияцтва та 
алкоголізму;

- сприяння формуванню у мешканців громади, насамперед у молоді, 
пріоритету здорового, тверезого способу життя.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 30.06.2021 р. по 
06.07.2021 р.

5. Тип відстеження: базове.
6. Методи одержання результативності відстеження: статистичний.
7. Дані та припущення, на основі яких від стежу валась результативність, 

способи одержання даних: джерелами інформації для відстеження 
результативності регуляторного акту слугувала оперативна інформація 
щодо рівня споживання та продажу алкогольних, слабоалкогольних 



напоїв, пива, тютюнових виробів, електронних сигарет на 
території Руськополянської сільської територіальної громади, а також 
кількість порушень, вчинених в стані алкогольного сп’яніння.

8. Кількісні та якісні показники результативності прийняття рішення:
1) кількость випадків адміністративних правопорушень за порушення 
вимог ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських 
місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді), за порушення 
вимог ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та за порушення вимог ст. 
173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім'ї), яке вчиняється в стані 
алкогольного сп'яніння;
2) кількість об’єктів торгівлі, в яких зафіксовано факти продажу 

алкогольних напоїв в заборонений час доби та в межах території, де 
діють обмеження;

3) кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких 
поширюється дія акта;

4) рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних 
осіб з основними положеннями акта;

5) розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і 
державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

6) формування у мешканців громади, насамперед у молоді, 
пріоритету здорового, тверезого способу життя.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення 
зазначених цілей: результативність рішення буде відстежуватись за 
допомогою порівняння числових показників (кількість складених 
протоколів про адміністративні правопорушення та розмір надходжень 
до бюджету в зв’язку із дією цього акту).

Сільський голова


