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ПРОЕКТ  

рішення  Новомиргородської міської ради 
 

 

від “  ”             2019  року 

  

№  

       м. Новомиргород 

 

Про заборону продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних,  

слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання 

(крім закладів ресторанного 

господарства) у визначений час доби  

в межах міста Новомиргород) 

 

 Керуючись Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень 

встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових” підпункту 44’ частини першої статті 26 

розділу ІІ Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 

дев’ятої  статті 15’   розділу IV-1 Закону України “Про державне регулювання 

виробництва і обігу етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів”, абзацу першого частини другої статті 156 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 липня 1996 року № 854 “Про затвердження Правил роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями”,  з метою запобігання проявам порушень 

громадського порядку у нічний час доби, зменшення кількості злочинів скоєних 

у стані алкогольного сп’яніння, обмеження шкідливого впливу вживання 

алкогольних напоїв на здоров’я мешканців міста, підвищення ефективногості 

реалізації державної політики у сфері профілактики вживання алкогольних 

напоїв неповнолітніми, зменшення шкідливого впливу алкоголю на 

підростаюче покоління, пропаганди та популяризації ідей тверезого способу 

життя як основи та ключової складової до побудови здорової нації, 

запровадження здорового способу життя на території міста Новомиргород, 

 

Новомиргородська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Обмежити на території міста Новомиргород роздрібну торгівлю 

алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного), 

вин столових суб’єктам господарювання: у стаціонарних об’єктах  торгівлі, 

тимчасових спорудах, об’єктах дорожнього сервісу, в т.ч. комплекси 

автозаправних станцій, за винятком закладів ресторанного господарства 

(ресторанів, кафе, барів, інших підприємств ресторанного господарства у 

нічний час  з 22.00 год. до 07.00 год. 



 

 

 2. Зобов’язати власників закладів торгівлі забезпечити наявність 

інформаційних табличок про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями та пивом у години визначені даними рішенням. 

 

 3. Довести дане рішення до відома Новомиргодського ВП 

Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області для відповідного 

реагування.  

  

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Новомиргородської  

міської ради. 

 

5. Рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування в газеті. 

 

6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, побутового  та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності. 

 

 

Міський голова           І.Забажан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Погоджено: 

             Міський голова                  І.Забажан 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ  

до проекту рішення Новомиргородської міської ради   

“ Про заборону продажу пива  (крім безалкогольного), алкогольних,  

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) у визначений час доби   в межах міста 

Новомиргород)” 

 

 Аналіз регуляторного впливу (далі- АРВ) підготовлено з метою 

обґрунтування відповідності проекту принципам державної регуляторної 

політики, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та 

держави, отримання зауважень та пропозицій від зацікавлених сторін. 

 

 І. Визначити проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

державного регулювання 

 

Щороку в Україні через алкоголізм та пияцтво помирають понад 40 тисяч 

осіб. За рівнем споживання алкоголю наша держава займає одне з перших місць 

у світі. Також за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна 

посідає перше місце у світі за вживанням алкоголю серед дітей та молоді. 

Враховуючи те, що боротьба з надмірним споживанням алкоголю 

залишається і сьогодні актуальною, а встановлені чинним законодавством 

обмеження та заборони, пов’язані із торгівлею алкоголю є недостатніми, що 

підтверджується практикою запровадження рішеннями органів місцевого 

самоврядування додаткових заборон продажу алкоголю у нічний час, 

Верховною Радою України 22 березня 2018 року прийнято Закон України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам 

місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу 

пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових”. 

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, 

полягає у впорядкуванні продажу алкогольних напоїв у нічний час. Діяльність 

підприємств торгівлі з реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива 

у нічний час набуває небезпечних для суспільства форм та проявів. Наслідком 

реалізації та споживання алкогольних напоїв у нічний час є збільшення 

кількості злочинів та правопорушень, вчинених на ґрунті алкогольного 

сп’яніння, поширення алкогольної залежності серед населення, особливо 

підлітків та молоді. 

Пияцтво це масштабна соціально - культурна проблема українського 

суспільства. Щороку в Україні ставлять на облік 100 тисяч алкозалежних, але 

насправді їх удесятеро більше, і це набуває ознак національної епідемії. 



Майже 40% українських підлітків віком від 14 до 18 років регулярно 

вживають спиртні напої. Алкоголь є причиною передчасної смерті майже 30% 

українських чоловіків. Всесвітня організація охорони здоров’я провела 

опитування школярів у 41 країні світу, чи вживають вони спиртне. Україна в 

списку перша. Крім того, вживання пива в Україні серед підлітків за останні 

чотири роки зросло вдвічі. Окрім горілчаного алкоголізму в Україні велику 

загрозу несе також пивний алкоголізм. За останні десять років кількість пивних 

осіб із залежностями в Україні зросла в 10 разів. Частка тих, хто проживає в 

мегаполісах складає 10%-15%. Однією з основних причин виникнення 

залежності є міф про нешкідливість пива.  

Вживання алкоголю призводить до: розвитку захворювань серця, печінки, 

нирок, раку; зниження працездатності; похмілля; зневаги моральними 

цінностями; зміни в зовнішності (особи із залежностями виглядають старшими 

за свої роки); неохайності;зміни поведінки (агресії, злості); - погіршення 

матеріального достатку; проблем в родинах; нервових розладів у близьких 

людей. 

Алкогольні напої та пиво реалізуються у місті Новомиргород через 

численні заклади роздрібної торгівлі: стаціонарні об’єкти торгівлі та тимчасові 

споруди, окремі з яких працюють цілодобово без обмежень.  

До Новомиргородської  міської ради та її виконавчого комітету надходять 

скарги від мешканців міста про порушення тиші і громадського порядку у 

нічний час біля житлових будинків, поблизу яких діють магазини з 

цілодобовим продажем алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива 

(крім безалкогольного), зокрема поблизу багатоповерхового будинку по 

вул.Соборності 94. 

Вищезазначена ситуація негативно впливає на якість життя громадян: 

спричиняє значному порушенні тиші у нічний час; сприяє росту чисельності 

громадян, а особливо серед молоді, які постійно вживають алкогольні, 

слабоалкогольні напої та пиво, що призводить до скоєння злочинів у стані 

алкогольного сп’яніння. 

Згідно інформації районного територіального медичного об’єднання 

“Новомиргородське” від 23 квітня 2019 року № 461-11 на диспансерному 

обліку в РТМО “Новомиргородське”   станом на 01 січня 2019 року  всього по 

Новомиргородському районі перебуває 396 осіб, в тому числі 164 жителі 

Новомиргородської міської ради, що становить 41% від загальної кількості 

відповідної категорії осіб. У віці від 19-35 років на обліку перебуває 7 чоловіків 

і 3 жінок, від 35-60 років перебувають на обліку 95 чоловіків та 8 жінок,                       

60 років і більше  на обліку перебуває  47 чоловіків та 4 жінок. 37 %  від 

загальної кількості осіб, які проживають на території Новомиргородської 

міської ради і перебувають від 5 до 10 років на відповідному обліку. За 2018 рік 

до закладу звернулося 27 жителів Новомиргородської міської ради  щодо 

надання допомоги в наслідок алкогольного отруєння, а за перший квартал 

поточного року вже  звернулося 15 жителів Новомиргородської міської ради з 

даною проблемою.  Надмірне вживання  алкоголю тягне за собою певні 

наслідки, а це і ускладнення  життєвих обставин таких сімей, і позбавлення 

батьківського піклування дітей. Підтвердженням цього є інформація 



Новомиргородського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді від 23 квітня 2019 року № 01-16/62 в якій зазначено, що  у 2018 році в 

Новомиргородському районі 70 сімей опинилися в складних життєвих 

обставинах, в тому числі 16 сімей проживають на території Новомиргородської 

міської ради, що становить 23% від загальної кількості. Станом на 01 квітня 

2019 року в  Новомиргородському районі 62 сім’ї  опинилися в складних 

життєвих обставинах, в тому числі 16 сімей, які проживають на території 

Новомиргородської міської ради, що становить 26% від загальної кількості цих 

сімей. Відповідно до інформації служби у справах дітей Новомиргородської 

райдержадміністрації від 19 квітня 2019 року № 125-11/1 в 

Новомиргородському районі в 2018 році 25 дітей опинилися в складних 

життєвих обставинах, в тому числі 7 в Новомиргородській міській раді, що 

становить 27 % від загальної кількості. Тоді, як станом на 01 квітня 2019 року 

23 дітей опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі 7 в 

Новомиргородській міській раді, що становить 30 % від загальної кількості. В 

2018 році зареєстровано в Новомиргородському районі 49 дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, в тому числі 16 в Новомиргородській 

міській раді, що становить 33%.  А станом на 01 квітня 2019 року 

Новомиргородській міській раді  зареєстровано  17 дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування по Новомиргородській міській раді. 

Відповідно до наданої інформації Новомиргородського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області від 29 квітня 2019 року за 2018 рік на території 

Новомиргородської міської ради було скоєно 1791 злочин, в тому числі  в стані 

алкогольного сп’яніння 215 злочинів (невеликої тяжкості - 62, середньої 

тяжкості 130, тяжкі – 1, особливо тяжкі – 22). За  перший квартал 2019 року на 

відповідній території було скоєно 448 злочинів, в тому числі  в стані 

алкогольного сп’яніння 76 злочинів (невеликої тяжкості - 15, середньої 

тяжкості 34, тяжкі – 22, особливо тяжкі – 5). Проаналізувавши вищезазначену 

інформацію слід звернути увагу на негативну тенденцію різкому росту 

кількості  скоєних тяжких злочинів в стані алкогольного  сп’яніння з одного 

випадку за 2018 рік  до 22 випадків за квартал 2019 року. 

З огляду на вищевикладене та відповідно до законів України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ”Про благоустрій населених пунктів”, “Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 липня 1996 № 854 “Про затвердження Правил 

роздрібної торгівлі алкогольними напоями”, з метою забезпечення прав та 

законних інтересів громадян, шляхом реалізації у місті Новомиргород 

державної політики щодо попередження вживання серед населення 

алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров’я людини 

найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб’єктів 

господарювання – власників стаціонарних об’єктів торгівлі, малих 

архітектурних форм та тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення, окрім закладів ресторанного 

господарства (кафе, бари, заклади громадського харчування, ресторани тощо) 

на території  м. Новомиргород розроблено проект рішення Новомиргородської  

міської ради “Про заборону продажу пива  (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 



господарювання (крім закладів ресторанного господарства) у визначений час 

доби   в межах міста Новомиргород)” (далі – проект рішення). 

 

Основні групи (підгрупи), на які справляється вплив при підготовці 

проекту рішення:  

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни V   

Держава V   

Суб’єкти господарювання, V   

у тому числі суб’єкти малого 

підприємництва 

V   

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, 

оскільки не будуть використані повноваження  Новомиргродської міської ради 

щодо встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктів господарювання 

(крім закладів ресторанного господарства) у визначений час доби в межах 

території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних 

актів у зв’язку з їх відсутністю. 

Для вирішення існуючої проблеми щодо збереження та зміцнення 

здоров’я дітей та молоді міста, пропонується впорядкування обігу алкогольних 

напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива на території міста Новомиргород 

шляхом заборони їх реалізації з 22:00 до 07:00 години, крім суб’єктів 

господарювання ресторанного типу. 

ІІ. Цілі державного регулювання 

Основними цілями регулювання цього проекту рішення є: 

1) упорядкування обігу алкогольних напоїв у нічний час шляхом вжиття 

заходів з обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних 

напоїв, вин столових у нічний час на території міста Новомиргород у 

стаціонарних об’єктах торгівлі та тимчасових спорудах, крім закладів 

ресторанного господарства, за часовими ознаками, а саме: з 22:00 до 07:00 

години щоденно, враховуючи вихідні дні та свята; 

2) запобігання зростанню алкогольної залежності серед населення, 

особливо молоді; зниження споживання алкогольних напоїв; збереження 

репродуктивного здоров’я населення міста; попередження правопорушень, 



пов’язаних із зловживанням алкоголю; мінімізація соціальних наслідків від 

вживання алкоголю; 

3) привернення уваги громадськості до проблеми сприяння формуванню 

у мешканців міста суспільної моралі щодо особистої відповідальності за 

здоров’я молодого покоління, пріоритету здорового, тверезого способу життя; 

4) зниження рівня злочинності, а також забезпечення громадського 

спокою, правопорядку у вечірній та нічний час. 

 ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей 

1. Визначення альтернативних способів. 

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей 

державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні 

альтернативи: 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 

Прийняття відповідного регуляторного акта надасть 

можливість органу місцевого самоврядування  

реалізувати наданні повноваження встановлювати 

обмеження продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

відповідно до Закону України від 22 березня 2018 

року №2376 – VІІІ дозволить підвищити ефективність 

заходів з обмеження шкідливого впливу споживання 

алкоголю, зменшити кількість злочинів та ДТП у стані 

алкогольного сп’яніння у нічний час, насильства над 

жінками і дітьми. забезпечить дотримання тиші у 

громадських місцях. 

Альтернатива 2 

Залишити дану ситуацію без змін та не приймати 

даний проект рішення. Дана альтернатива є 

неприйнятною, адже зазначені вище цілі регулювання 

потребують нагального вирішення аби не допустити 

руйнівного впливу на моральне і матеріальне 

становище, як самого алкоголезалежного, так і його 

родинного оточення, не допустити спивання нації. 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, зокрема органів місцевого 

самоврядування 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 Введення в дію запропонованого 

регуляторного акта є єдино можливим та 

Реалізація проекту 

регуляторного акта не 



максимально ефективним для досягнення 

цілій регулювання, позитивно вплине: 

- на запобігання зростанню алкогольної 

залежності серед населення, особливо 

молоді; 

- на захист фізичного та психологічного 

здоров’я підлітків; 

- на зменшення скоєння насильства в 

сім’ї; 

- на зниження рівня злочинів, скоєних в 

стані алкогольного сп’яніння; 

- на запобігання смертельних випадків, в 

т.ч. ДТП; 

- на захист населення від шкідливого 

впливу шуму; 

- на забезпечення громадського спокою; 

- на зменшення звернень громадян з 

приводу порушень правопорядку у 

нічний час. 

потребує додаткових 

витрат міського 

бюджету, але 

запропоновані 

обмеження можуть 

привести до витрат 

пов’язаних: 

- зі зменшенням 

надходжень від 

сплати акцизного 

податку до місцевого 

бюджету; 

- із витратами часу, 

які пов’язані зі 

здійсненням 

контролю з боку 

контролюючих і 

правоохоронних 

органів за 

дотриманням 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності рішення 

Новомиргородської 

міської ради “Про 

заборону торгівлі 

алкогольними,  

слабоалкогольними 

напоями та пивом”; 

- процедурою 

розробки і 

підготовки  

регуляторного акта у 

частині витрат 

робочого часу 

працівників занятих 

розробкою 

документа. 

Альтернатива 2 

Аргументи для вигоди відсутні стан 

справ в частині громадського спокою  

м.Новомиргороді буде погіршуватися 

Під час пошкодження 

майна громади сума 

витрат залежить від 

грошової оцінки 

зіпсованого майна 

 

 



 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Введення в дію запропонованого 

регуляторного акта сприятиме: 

- запобіганню зростання алкогольної 

залежності серед населення, особливо 

молоді; 

- захисту фізичного та психологічного 

здоров’я підлітків; 

- зниженню рівня злочинності; 

- зменшенню кількості випадків 

насильства в сім’ї, скоєних в стані 

алкогольного сп’яніння; 

- зменшення кількості сімей та дітей, 

які опинилися в складних життєвих 

умовах; 

- зменшення кількості дітей-сиріт 

позбавлених батьківського піклування; 

- зменшенню кількості випадків 

смертельних ДТП; 

- створення належних умов для 

відпочинку громадян у нічний час; 

- забезпеченню громадського спокою та 

правопорядку у вечірній та нічний час. 

Відсутні 

Альтернатива 2 Аргументи для вигоди відсутні  

Зменшення сімейного 

бюджету у зв’язку із 

широким часовим 

спектром доступу до 

купівлі  алкоголю та 

витрат пов’язаних із 

наслідками вживання 

спиртних напоїв   

 

 

 



 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид 

альтернативи 
Вигоди Витрати 

Альтернатива 1 

Введення в дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

сприятиме: 

- забезпеченню добросовісної 

конкуренції на ринку 

роздрібного продажу 

алкогольної продукції; 

- участі у формуванні 

здорового способу життя; 

- підвищенню соціальної 

відповідальності бізнесу перед 

суспільством; 

- прозорості порядку 

провадження роздрібної 

торгівлі алкогольними, 

слабоалкогольними напоями 

та пивом; 

- встановленню єдиних вимог 

до обов’язків у сфері 

торговельної діяльності 

алкогольними напоями, 

пивом, винами столовими; 

- досягненню балансу 

інтересів підприємництва та 

населення у сфері 

профілактики і протидії 

проявам пияцтва і алкоголізму 

на території міста; 

- створенню умов для 

усунення порушень 

громадського правопорядку у 

нічний час доби. 

Через обмеження продажу 

алкогольної продукції 

можливий невеликий відтік 

продажів цих товарів у розмірі 

3-5% від товарообігу та 

недоотриманням частини 

прибутку від продажу пива, 

алкогольних напоїв, вин 

столових у нічний час, але 

після того, як споживач 

адаптуються до нововведень, 

ефект зниження продажів має 

нівелюватися. Та й далеко не 

всі торговельні мережі та 

супермаркети продають 

спиртне в ночі. А тому 

суттєвих витрат не 

передбачається. 

Альтернатива 2 

Вигоди збільшення кількості 

покупців спиртних напоїв та 

збільшення обсягів 

роздрібного товарообороту. 

Відсутні 



  

Суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями у 

нічний час: 

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом 

Кількість суб’єктів господарювання, 

що підпадають під дію регулювання, 

одиниць (суб’єкти господарювання які 

здійснюють торгівлю алкогольними 

напоями у нічний час) 

- - 10 - 10 

Питома вага групи у загальній 

кількості, % 
- - 100 - 100 

Розрахунок витрат  на одного суб’єкта господарювання великого, 

середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта  не 

проводився за причини відсутності  суб’єктів господарювання великого, 

середнього підприємництва на  території міської ради, які здійснюють торгівлю 

алкогольними напоями у нічний час. 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення 

цілей 

 Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності (за 

4-бальною системою 

оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1 4 

Цілі прийняття регуляторного акта 

можуть бути досягнуті повною 

мірою та у найкоротший час 

(проблема більше існувати не буде), 

прийняття регуляторного акта 

надасть можливість запобіганню 

зростанню алкогольної залежності 

серед населення, особливо молоді, 

зниження рівня злочинності, 

смертельних ДТП, насильства в 

сім’ях, зменшить сирітство, а також 

забезпечить громадський 

правопорядок у вечірній і нічний 

час. 

Крім того, реалізації прав та 

державних гарантій громадян на 

захист фізичного та психологічного 

здоров’я підлітків, а також 

здійснення контролю за 

дотриманням правопорядку в місцях 



розміщення об’єктів торгівлі, 

прийняття регуляторного акта 

надасть можливість встановлення 

єдиних вимог до обов’язків у сфері 

торгівельної діяльності 

алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом. 

Альтернатива 2 2 

Оскільки визначена проблема 

продовжує існувати і не може бути 

розв’язана 

   

Рейтинг 

результативності 
Вигоди (підсумок) 

Витрати 

(підсумок) 

Обґрунтування 

відповідного місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1 4 2 

Прийняття даного 

регуляторного акта 

надасть можливість 

впорядкувати 

роздрібний продаж 

алкогольної 

продукції у нічний 

час шляхом вжиття 

заходів з обмеження 

продажу 

алкогольних, 

слабоалкогольних 

напоїв та пива (крім 

безалкогольного) на 

території міста 

Новомиргород  у 

стаціонарних 

об’єктах торгівлі та 

тимчасових 

спорудах, крім 

закладів 

ресторанного 

господарства за 

часовими ознаками, 

а саме: з 22:00 

вечора до 07:00 

години ранку. 

 



Альтернатива 2 2 4 

Альтернатива 2 не 

вирішує поставлених 

цілей. 

   

Рейтинг 

Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови 

від альтернативи 

Оцінка ризику 

зовнішніх чинників 

на дію 

запропонованого 

регуляторного акта 

Альтернатива 1 

Перевагою обраної альтернативи  

є можливість запобіганню зростанню 

алкогольної залежності серед 

населення, особливо молоді, зниження 

рівня злочинності, а також 

забезпечення громадського порядку та 

благоустрою у місті в нічний час. Крім 

того, реалізації прав та державних 

гарантій громадян на захист фізичного 

та психологічного здоров’я підлітків, а 

також здійснення контролю за 

дотриманням правопорядку в місцях 

розміщення об’єктів торгівлі, завдяки 

обмеженню часу продажу алкогольної 

продукції у нічний час. 

На дію даного 

регуляторного акта 

негативно може 

плинути 

нескоординована 

належним чином 

робота 

правоохоронних та 

відповідних 

контролюючих 

органів. 

Альтернатива 2 

Залишення ситуації, що склалась без 

змін, не забезпечить досягнення 

поставленої цілі. Отже, така 

альтернатива є неприйнятною. 

 Відсутні ризики 

  

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання  

визначеної проблеми 

На підставі проведеного вище аналізу регуляторного впливу найбільш 

оптимальним способом досягнення встановлених цілей є Альтернатива 1, тобто 

для реалізації прав та законних інтересів територіальної громади міста 

Новомиргорода шляхом покращення стану громадського порядку, що 

полегшить роботу правоохоронних органів, а також зменшить вплив алкоголю 

на стан здоров’я молодого покоління, сприятиме зменшенню кількості 

злочинів, вчинених особами у стані алкогольного сп’яніння, ДТП та 

насильства, зменшення кількості сімей та дітей, які опинилися в складних 

життєвих умовах та  дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування. 

Пропонується прийняти запропонований регуляторний акт. 



Для впровадження цього регуляторного акта, на виконання та у 

відповідності до вимог законодавства України про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності, органом місцевого 

самоврядування передбачається здійснення певних організаційних заходів: 

1) складання  керуючим справами (секретарем) міської ради, відповідного 

проекту рішення (внесеного до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів) та аналізу його регуляторного впливу (АРВ); 

2) оприлюднення проекту регуляторного акта разом з АРВ з метою 

обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних 

осіб; 

3) отримання пропозицій від Державної регуляторної служби України 

щодо удосконалення проекту регуляторного акта (обґрунтовані зауваження  

та рекомендації); 

5) розгляд проекту регуляторного акта на інших депутатських комісіях; 

6) винесення проекту регуляторного акта з урахуванням пропозицій та 

зауважень, які надійшли протягом встановленого строку з моменту 

опублікування проекту регуляторного акта на розгляд Новомиргородської 

міської ради; 

7) у разі прийняття регуляторного акта, направлення копії рішення 

Новомиргодському ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області 

у строки, встановлені законодавством, інформування суб’єктів господарювання 

та громадськості міста про прийняття регуляторного акта; 

8) здійснення відстеження результативності дії даного регуляторного 

акта. 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від  

ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади  

чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,  

які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги 

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно 

додаткових витрат з бюджету. Здійснення планових заходів з державного 

нагляду (контролю) та прийняття звітності вже віднесено до компетенції 

відповідних органів державної влади. Введення в дію регуляторного акта не 

потребує збільшення штату посадових осіб органів місцевого самоврядування, 

а лише упорядковує вже існуючу діяльність із зазначеного питання. 

Питома вага суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія 

регуляторного акта у загальній кількості суб’єктів господарювання, що 

підпадають під дію регулювання даного рішення міської ради перевищує 

10 відсотків, розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для 

суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення 

аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) проводиться. 



Спеціалісти органу місцевого самоврядування несуть витрати пов’язані з 

розробкою регуляторного акта, контролем за його виконанням, проведенням 

аналізу та заходів по відстеженню результативності. 

Строк, який займають усі етапи прийняття регуляторного акта (розробка, 

оприлюднення, аналіз та інші регуляторні процедури) відповідно до плану 

діяльності Новомиргородської міської ради та її виконавчого комітету, 

становить 2 місяці. При витрачанні 3 годин повного робочого дня в тиждень на 

кожний етап, за весь термін матимемо – 24 годин на регуляторні процедури. 

Заробітна плата розробника регуляторного акта за 1 год. становить 100,5 грн. 

(для розрахунку використовувалась схема посадових окладів згідно додатків до 

постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268, зі 

змінами та доповненнями, та розмір місячного посадового окладу спеціаліста 

відповідної категорії). 

Здійснення контролю з боку контролюючих органів за дотриманням 

суб’єктами підприємницької діяльності рішення Новомиргородської міської 

ради “Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та 

пивом” та складання протоколів про адміністративні 

правопорушення» відповідно до статті 156 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, проводитиметься співробітниками 

Новомиргодського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області. 

   

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку внесення 

змін до чинного законодавства України у сфері регулювання цього питання. 

 VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії 
 

Термін дії запропонованого регуляторного акту постійний. Регуляторний 

акт може бути переглянуто у відповідності до змін законодавства України. 

Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття. 
 

              VІІІ. Визначення показників резльтативності дії регуляторного 

акта 

 

Головними чинниками результативності прийняття прийняття проекту 

рішення " Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями 

та пивом” є: 

- запобігання зростанню алкогольної залежності серед населення, 

особливо молоді; зниження споживання алкогольних напоїв; збереження 

репродуктивного здоров’я населення міста; попередження правопорушень, 

пов’язаних із зловживанням алкоголю; мінімізація соціальних наслідків від 

вживання алкоголю; 

- зниження рівня злочинності, а також забезпечення громадського 

спокою, правопорядку у вечірній та нічний час; 

-  зменшення кількості сімей та дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

 



 

  ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде 

здійснюватися відстеження результативності дії 

регуляторного акта 

 

Контроль за дотриманням вимог, передбачених проектом рішення, 

здійснюватиме виконавчий комітет Новомиргородської міської ради. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде 

здійснюватися до дати набрання чинності цього регуляторного акта, шляхом 

аналізу статистичних даних. 

Повторне відстеження буде проведено через рік з дня набрання чинності 

регуляторного акта, але не пізніше, як через два роки. 

Періодичне – через три роки з моменту проведення та публікування 

повторного відстеження результативності регуляторного акту. 

Відстеження результативності  дії регуляторного акта буде здійснюватися  

на підставі аналізу даних отриманих від  відповідних служб по показниках 

визначених  в розділі  VІІІ. 

 

 

Міський голова                                                                      І. Забажан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Погоджено: 

             Міський голова                  І.Забажан 
 

 

       Додаток 1 

до аналізу регуляторного впливу 

                   до проекту рішення  “ Про заборону  

продажу пива (крім безалкогольного),  

алкогольних, слабоалкогольних напоїв,  

вин столових суб’єктами  

господарювання (крім закладів 

 ресторанного господарства) у  

визначений час доби в межах міста  

Новомиргород)" 
 

ТЕСТ 

малого підприємництва (М – Тест) 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва 

щодо оцінки впливу регулювання. 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб’єктів середнього, малого та мікро підприємництва, та визначення 

детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення 

регулювання, проведено розробником у період з 18 квітня  2019 року по                    

11  травня 2019 року. 

№ 

п/п 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні 

мережі тощо), запити (до 

підприємців, експертів, науковців 

тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати консультацій 

(опис) 

1. Робочі зустрічі 15 

Надано пропозиції щодо 

вдосконалення розробленого проекту 

акта 

2. 

Телефонні консультації та письмові 

запити до Новомиргородського 

районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді,  служби у 

справах дітей райдержадміністрації, 

Новомиргодського ВП 

Маловисківського ВП ГУНП в 

Кіровоградській області, 

Новомиргородське відділення 

Новоукраїнської ОДПІ 

5 
Позитивно оцінюють та підтримують 

запропоноване регулювання 



3.          Нормативні консультації 38 

Проведено обговорення основних 

аспектів проекту регуляторного акта, 

підприємців проінформовано щодо 

запровадження регуляторного акта. 

Надано консультації про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України стосовно обмеження 

продажу алкогольних напоїв у 

закладах торгівлі в нічний час. 

Запропоноване регулювання 

сприймається. 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів підприємництва 

(мікро- та малі): 

- кількість суб’єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання: 

всього - 14 (одиниць), у тому числі: малого підприємництва - 10 (одиниць), в 

тому числі суб’єкти господарювання ресторанного типу в м.Новомиргород - 4; 

- питома вага суб’єктів малого підприємництва, мікропідприємництва у 

загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 

відповідно 71%,  

(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів 

господарювання» додатка 1 Методики проведення аналізу впливу 

регуляторного акта). 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання 

вимог регулювання (грн.) 

Порядковий 

номер 
Найменування оцінки 

У перший рік 

(стартовий рік 

впровадження 

регулювання) 

Періодичні 

(за 

наступний 

рік) 

Витрати 

за п’ять 

років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання 

1. 

Придбання необхідного обладнання 

(пристроїв, машин, механізмів) 

Формула: 

кількість необхідних одиниць 

обладнання Х вартість одиниці 

0 0 0 

2. 

Процедури повірки та/або постановки 

на відповідний облік у визначеному 

органі державної влади чи місцевого 

самоврядування 

Формула: 

прямі витрати на процедури повірки 

(проведення первинного обстеження) в 

органі державної влади + витрати часу 

на процедуру обліку (на одиницю 

0 0 0 



обладнання) Х вартість часу суб’єкта 

малого 

підприємництва (заробітна плата) Х 

оціночна кількість процедур обліку за 

рік) Х кількість необхідних одиниць 

обладнання одному суб’єкту малого 

підприємництва 

3. 

Процедури експлуатації обладнання 

(експлуатаційні витрати - витратні 

матеріали) 

Формула: 

оцінка витрат на експлуатацію 

обладнання (витратні матеріали та 

ресурси на одиницю обладнання на рік) 

Х кількість необхідних одиниць 

обладнання одному суб’єкту малого 

підприємництва 

0 0 0 

4. 

Процедури обслуговування обладнання 

(технічне обслуговування) 

Формула: 

оцінка вартості процедури 

обслуговування обладнання (на одиницю 

обладнання) Х кількість процедур 

технічного обслуговування на рік на 

одиницю обладнання Х кількість 

необхідних одиниць обладнання одному 

суб’єкту малого підприємництва 

0 0 0 

5. *Інші процедури (уточнити) 0 0 0 

6. 

Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

0 0 0 

7. 

Кількість суб’єктів господарювання, що 

повинні виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

10 

8. 

Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик «разом» Х 

кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні виконати 

вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7) 

0 0 0 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів, малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування (грн.) 

9. 
Процедури отримання первинної 

25,13 25,13 125,65 



інформації про вимоги регулювання 

Формула: 

витрати часу на отримання інформації 

про регулювання (0,5 год.) + отримання 

необхідних форм та заявок(0,5 год.) Х 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (заробітна 

плата).Норма робочого часу на 2019 рік 

становить при 40-годинному робочому 

тижні – 1993,0 годин, що складає 

140 годин на місяць (Норми тривалості 

робочого часу на 2019 рік у 

відповідності до листа Міністерства 

соціальної політики України «Про 

розрахунок норми тривалості робочого 

часу на 2019 рік»). Для розрахунку 

використовується розмір мінімальної 

заробітної плати станом на 

01.01.2019 року – 4173,0 грн. У 

погодинному визначенні розмір 

становить 25,13 грн. (ст.8 Закону 

України «Про Державний бюджет 

України на 2019 рік» ). 

10. 

Процедури організації виконання вимог 

регулювання 

Формула: 

витрати часу на розроблення та 

організацію внутрішніх для суб’єкта 

господарювання процедур 

впровадження вимог регулювання 

(2 год. Х 25,13 грн.) 

50,26 50,26 251,30 

11. 

Процедури офіційного звітування 

Формула: 

витрати часу на отримання інформації 

про порядок звітування щодо 

регулювання, отримання необхідних 

форм та визначення органу, що 

приймає звіти та місця звітності + 

витрати часу на заповнення звітних 

форм + витрати часу на передачу 

звітних форм (окремо за засобами 

передачі інформації з оцінкою кількості 

суб’єктів, що користуються формами 

засобів – окремо електронна звітність, 

звітність до органу, поштовим 

зв’язком тощо) + оцінка витрат часу 

на корегування (оцінка природного рівня 

помилок)) Х вартість часу суб’єкта 

малого підприємництва (заробітна 

плата) Х оціночна кількість 

оригінальних звітів Х кількість періодів 

0 0 0 



звітності за рік 

12. 

Процедури щодо забезпечення процесу 

перевірок 

Формула: 

вартість часу суб’єкта малого 

підприємництва (1,5 год) 

(25,13 грн./год.) 

37,69 37,69 188,47 

13. Інші процедури (уточнити) 0 0 0 

14. 

Разом, гривень 

Формула: 

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

113,08 113,08 565,40 

15. 

Кількість суб’єктів малого, 

підприємництва, що повинні виконати 

вимоги регулювання, (одиниць) 

10 

16. 

Сумарно, гривень 

Формула: 

відповідний стовпчик «разом» Х 

кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні виконати 

вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 

15) 

1130,8 1130,8 5654,0 

  

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта 

Обмеження строку дії акта немає. 

Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням 

можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до 

чинного законодавства України. 

Регуляторний акт набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих 

засобах масової інформації. 

Доповнення до рішення будуть вноситись за підсумками аналізу відстеження 

його результативності, внесення змін до чинного законодавства України тощо. 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є: 

- кількість суб’єктів господарювання на яких поширюється дія регуляторного 

акта; 

- кількість звернень мешканців міста щодо порушення тиші у нічний час біля 

об’єктів торгівлі; 



- рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основними вимогами 

регуляторного акта. 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта 

У разі прийняття регуляторного акта послідовно буде здійснюватись базове, 

повторне та періодичне відстеження його результативності згідно зі статтею    

10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» та Методикою відстеження результативності 

регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2004 року № 308 зі змінами. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься 

через 6 місяців після набрання чинності цього рішення. 

Повторне відстеження результативності регуляторного акта 

здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності даного рішення міської 

ради. 

Періодичні відстеження будуть проводитися раз на три роки після 

проведення повторного відстеження. 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних 

даних. 

 

Міський голова                                                                      І. Забажан  
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