
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 
від                  2015 р. №                                                                 м. Ужгород 
 
Про Порядок встановлення 
режиму роботи закладів сфери  
обслуговування на території міста 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту "б" статті 30 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1.Затвердити Порядок встановлення режиму роботи закладів сфери  

обслуговування на території міста згідно з додатком. 
 

2.Суб’єктам підприємницької діяльності всіх форм власності у 
встановленому порядку привести режим роботи закладів у відповідність до 
цього рішення.  

 
 3. Вважати такими, що втратили чинність: 
 - рішення виконкому 29.12.11 № 502 „Про положення порядку 
встановлення режиму роботи та видачі підтверджень торговельної діяльності, 
надання послуг з погодженням режиму роботи” зі всіма змінами та 
доповненнями; 
 - рішення виконкому 21.12.11. № 481 „Про встановлення режиму роботи 
та підтвердження торговельної діяльності, надання послуг”зі всіма змінами та 
доповненнями. 
 
 4.Ужгородському МВ УМВС України в Закарпатській області оперативно 
реагувати на виявлені порушення чинного законодавства щодо захисту 
населення від шкідливого впливу шуму, правил додержання тиші в населених 
пунктах і громадських місцях із застосуванням заходів впливу, передбачених 
Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», про що 
інформувати виконком міської ради.   
      
 5.Відділу муніципальної поліції та правопорядку, управлінню у справах 
культури, спорту, сім’ї та молоді, службі у справах дітей, управлінню 
економіки та підприємництва здійснювати контроль за додержанням вимог 
даного положення. 
 
 6. Відділу внутрішньої політики, організаційної роботи та зв’язків з 
громадськістю оприлюднити дане рішення шляхом розміщення його в засобах 
масової інформації. 



 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Шафаря Я.В. 
 
 
 

Міський голова                                                                             В.Погорелов 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  
до рішення виконкому 
_________________№_____ 

 

Порядок встановлення режиму роботи закладів сфери 
обслуговування на території міста 



1. Загальні положення 
 
1.1. Порядок встановлення режиму роботи закладів сфери 

обслуговування (далі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист прав споживачів», «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

1.2. Порядок визначає організаційно-правові засади встановлення 
режиму роботи закладів сфери обслуговування, які належать фізичним особам-
підприємцям та юридичним особам незалежно від форми власності та 
розташовані на території міста Ужгород. 

1.3. Для цілей цього Порядку наведені терміни вживаються в 
наступному значенні: 

 

режим роботи - регламентація часових періодів, протягом яких суб’єкт 
господарювання здійснює діяльність у закладах сфери обслуговування. 

денний час – час з 8.00 год. до 22.00 год.(до 23.00 год. - в літній період ) 

нічний час – час з 22.00 год. до 8.00 год.  

літній період – період з 1 червня по 31 серпня. 

сфера обслуговування–сукупність галузей і підгалузей народного 
господарства, продукти праці яких виступають у вигляді послуг – побутове 
обслуговування, торгівля, громадське харчування і галузі невиробничої 
сфери (за винятком галузей науки, наукового обслуговування і управління).  
До невиробничої сфери відносять: житлово-комунальне і побутове 
обслуговування населення; пасажирський транспорт; зв’язок (по 
обслуговуванню організацій і невиробничої діяльності населення); охорону 
здоров’я, фізичну культуру і соціальне забезпечення; освіту; культуру; 
мистецтво. 

заклад сфери обслуговування (далі Заклад) – заклад торгівлі, 
ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг. 

комісія із розгляду заяв на встановлення режиму роботи закладів сфери 
обслуговування всіх форм власності на території міста (далі - комісія) -  
є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при міськвиконкомі, 
утвореним для розгляду та вирішення питань щодо встановлення зручного 
для населення режиму роботи закладів сфери обслуговування. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у постанові Кабінету 
Міністрів України від 15.06.2006р. № 833 «Про затвердження Порядку 
провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування 
населення», постанові Кабінету Міністрів України від 16.05.1994р. №313 «Про 
затвердження правил побутового обслуговування населення» та інших актах 
законодавства. 

1.4. Суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність 
на території містау  сфері обслуговування  до початку розміщення та роботи 



закладу сфери обслуговування зобов’язані погодити режим роботи закладу із 
уповноваженим органом згідно із цим Порядком. 

1.5. Суб’єкт господарювання, який працює як торгівельний чи 
торгівельно-розважальний центр (ТЦ, ТРЦ), погоджує режим роботи всього 
комплексу (об’єкту), а також погоджується режим роботи закладівсфери 
обслуговування орендаря (суборендаря) ТЦ (ТРЦ). 

 
2. Порядок встановлення режиму роботи закладів сфери 

обслуговування у денний час 
 
2.1. Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у 

закладах обслуговування у денний час, подає у Центр надання 
адміністративних послуг наступні документи: 

- заява-декларація про встановлення режиму роботи на ім’я міського 
голови згідно з додатком 1 (у двох примірниках); 

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців; 

- копія документа, що підтверджує право користування приміщенням 
(свідоцтво на право власності, договір оренди (суборенди) тощо); 

- копію асортименту товару, що реалізовуватиметься (для суб'єктів 
господарювання, що здійснюють торгівлю продуктами харчування та 
напоями); 

- копіяліцензій на здійснення певних видів діяльності (щодо видів 
діяльності, які підлягають ліцензуванню); 

- копія угоди із спеціалізованим підприємством на вивезення 
побутового сміття та відходів. 

Якщо заява подається уповноваженим представником заявника, до неї 
долучається копія документа, який підтверджує його повноваження. 

Особа, яка подала заяву, несе повну відповідальність за повноту та 
достовірність інформації, що в ній зазначена. 

2.2. Адміністратор Центру надання адміністративних послуг, який 
здійснює прийом документів, реєструє заяву-декларацію, на другому 
примірнику заяви ставить відмітку про отримання та другий примірник заяви-
декларації повертає заявнику, а перший примірник передає в управління 
економіки та підриємництва. 

2.3. Заява-декларація та додані документи повертаються заявнику без 
реєстрації у разі: 

- виявлення недостовірності відомостей, наданих у документах; 
- подання неповного пакета документів. 
2.4. Режим роботи вважається встановленим з дня реєстрації заяви-

декларації у Центрі надання адміністративних послуг. 



3. Порядок встановлення режиму роботи закладів сфери 
обслуговування в нічний час 

3.1. Режим роботи у нічний час може бути встановлений в межах з 22.00 
до 8.00.на підставі письмової заяви суб'єктугосподарюваннярішенням 
виконавчого комітету міської ради. 

3.2. Суб’єкт господарювання, який має намір здійснювати діяльність у 
закладах обслуговування у нічний час, подає у Центр надання адміністративних 
послуг наступні документи: 

- заява про встановлення нічного режиму роботи на ім’я міського 
голови згідно з додатком 2; 

- погодження заяви міським відділом УМВС; 
- копія заяви-декларації про встановлення режиму роботи з відміткою 

адміністратора центру надання адміністративних послуг про її 
отримання; 

- копія документа, що підтверджує право користування приміщенням 
(свідоцтво на право власності, договір оренди (суборенди) тощо); 

- копію асортименту товару, що реалізовуватиметься (для суб'єктів 
господарювання, що здійснюють торгівлю продуктами харчування та 
напоями); 

- довідкавідліцензованогосуб’єктугосподарювання, 
щонадаєпослугиізвстановлення камер відеоспостереження, про 
можливістьпідключеннявстановленихмережевихвідеокамер для 
зовнішньогоспостереження до 
загальноїміжміськоїсистемивідеонагляду.  

- лист-обгрунтування про необхідністьвстановлення режиму роботи в 
межах нічного часу 
(ізобов’язковимзазначеннямдодатковихробочихмісць, 
середньоїзаробітної плати працюючих, 
сумпопередніхсплаченихподатків у ДПІ м.Ужгорода); 

- у разі розміщення закладу сфери обслуговування в житловому 
будинку або прибудованому до житлового будинку приміщенні -
погодження з органом самоорганізації населення, а у випадку 
йоговідсутності з мешканцями суміжних квартир; 

- копія договору про охоронуоб’єкта, укладеного з 
особоющомаєвідповіднуліцензію. 

3.3. АдміністраторЦентрунаданняадміністративнихпослуг, який здійснює 
прийом документів, реєструє заяву та передає її в : 

- управління економіки та підприємництва (торгівля, 
громадськехарчування,житлово-комунальне і 
побутовеобслуговуваннянаселення; пасажирський транспорт та інш.)  

- управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді (діяльність 
спортивно-видовищних, культурно-розважальних закладів, атракціонів та інш.) 

- відділ охорони здоров’я (діяльність з наданням медичних послуг) 
3.4. Заява та додані документи повертаються заявнику без реєстрації у 

разі: 



- виявлення недостовірності відомостей, наданих у документах; 
- подання неповного пакета документів. 

3.5. Для встановлення режиму роботи у нічний час відповідний орган 
виконавчого комітету міської ради протягом 15-ти робочих днів забезпечує: 

- розгляд документів на встановлення  режиму роботи закладів сфери 
обслуговування в нічний час на комісії; 

- підготовку проекту рішення виконавчого комітету про встановлення 
режиму роботи закладу та його внесення на найближче засідання 
виконавчого комітету; 

- передачу витягу з рішення виконавчого комітету міської ради про 
встановлення режиму роботи закладу в Центр надання 
адміністративних послуг. 

3.6. Суб’єкт господарювання (його представник) має правобути 
присутнім на засіданні комісії та виконавчого комітету міської ради при 
розгляді питання про встановлення режиму роботи. 

3.7. За результатом розгляду питання про встановлення режиму роботи 
закладу на засіданні виконавчого комітету міської ради суб’єкт господарювання 
отримує в центрі надання адміністративних послуг витяг з рішення 
виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи закладу 
або про відмову у встановленні режиму роботи. 

Суб’єкт господарювання має право дотримуватися режиму роботи 
встановленого попередньо до підписання рішення про встановлення режиму 
роботи закладу чи набрання чинності рішенням про відмову у встановленні 
режиму роботи. 

3.8. Режим роботи вважається встановленим з дня підписання рішення 
виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи закладу. 

3.9. У встановленні режиму роботи закладів у нічний час може бути 
відмовлено за умови: 

- поданнявстановленогоперелікудокументів не в повномуобсязіабо не 
зазначення у заявіінформації, яка має бути зазначена; 

- встановленняфактів у поданих документах, що не 
відповідаютьдійсності, абомістятьнедостовірнуінформацію; 

- у суб’єктагосподарюваннявідсутнідокументина право 
здійсненняпевнихвидівгосподарськоїдіяльності (ліцензії) аботерміндії 
таких документівзакінчився; 

- визначенняцільовогопризначенняземельноїділянки у зазначеному в 
заявіправовстановлюючого документу не відповідаєїї фактичному 
використанню; 

- в разінадходженьнеодноразовихзверненьгромадянміста та 
матеріаліввідповіднихконтролюючихорганівщодопорушеньтиші та 
громадського порядку, пов’язанихізроботою закладу; 

- встановлення фактувідсутності камер відеоспостереження. 
 

4. Порядок скасування встановленого режиму роботи закладу сфери 
обслуговування 

 
4.1. Скасування встановленого режиму роботи закладу здійснюється: 



- за зверненням суб’єкта господарювання у випадку зміни виду діяльності, 
власника об’єкта, припинення господарської діяльності тощо; 

- за поданням контролюючих органів щодо систематичного порушення 
порядку здійснення господарської діяльності, режиму роботи, санітарних 
норм, інших вимог чинного законодавства під час експлуатації закладу 
(адміністративні протоколи за яких суб’єкт господарювання був 
притягнутий до відповідальності). 

4.2. У разі надходження скарги на порушення громадського порядку та 
прав громадян, пов’язаних із режимом роботи закладу, управління економіки та 
підприємництва після підтвердження інформації, що міститься у скарзі, 
направляє суб’єкту господарювання лист про усунення порушень. 

4.3. У випадку неусунення суб’єктом господарювання порушень 
управління економіки та підприємництва виносить на розгляд виконавчого 
комітету міської ради проект рішення про скасування або зміну встановленого 
режиму роботи. 

4.4. Суб’єкт господарювання (його представник) має право бути 
присутнім на засіданні виконавчого комітету міської ради при розгляді питання 
про скасування встановленого режиму роботи. 

4.5. Після прийняття рішення виконавчого комітету міської ради 
відповідний орган виконавчого комітету міської ради інформує суб’єкта 
господарювання про результати розгляду питання про скасування 
встановленого режиму роботи. 

4.6. Скасування встановленого режиму роботи, за зверненням суб’єкта 
господарювання, здійснюється шляхом подання заяви довільної форми до 
відповідного органу виконавчого комітету міської ради. 

 
5. Прикінцеві положення. 

 
5.1. Термін дії встановленого режиму роботи об'єктів (закладів): 
- в денний час - доки не мине потреба; 
- в нічний час–1 рік. 

5.2. Встановлений режим роботи закладу скасовується у випадку зміни 
цільового призначення закладу та не може передаватись іншому суб’єкту 
господарювання. 

5.3. Контроль за дотриманням встановлених режимів роботи закладів 
сфери обслуговування здійснюють Ужгородський міський відділ УМВС 
України у Закарпатській області, відділ муніципальної поліції та правопорядку, 
управління економіки та підприємництва, управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді. 

5.4. Суб'єкти господарювання несуть відповідальність за дотримання 
вимог чинного законодавства України щодо здійснення господарської 
діяльності, додержання встановленого режиму роботи та норм громадського 
порядку у власних закладах. 

5.5. У випадку відсутності згоди суб’єктів господарювання  на 
встановлення режиму роботи  об'єктів торгівлі, сфери послуг та закладів 
ресторанного господарства, питання вирішується у судовому порядку. 
 



 
Додаток 1до Порядку 

 
Міському голові  

ЗАЯВА-ДЕКЛАРАЦІЯ 
про встановлення режиму роботи 

 
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

повідомляю про встановлення режиму роботи закладу 

Заявник____________________________________________________________________ 
(назва юридичної особи; ПІП фізичної особи - підприємця, 

_____________________________________________________________________ 
місцезнаходження, місце проживання, номер телефону, 

 
для юридичних осіб - ПІП керівника) 

Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ___________________________ 

Для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний  номер облікової картки платника податків 
__________________________ 

Місце здійснення діяльності (адреса)___________________________________________ 

Тип об’єкта_________________________________________________________________ 

Загальна площа _____ м.кв, в т.ч. торгова площа (кількість посадкових місць)_________ 

Встановлений  режим роботи:               
щоденно з ______________ до _______________                                                                                        
перерва з  ______________ до _______________                                                                                  
вихідний день _____________________________    
 

Перелік документів, що додаються до заяви-декларації: 

1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________ 

Зобов’язання суб’єкта господарювання: 
Зі своєї сторони беремо на себе зобов’язання дотримуватись встановленого  режиму 

роботи. 

Виконавчий комітет міської ради має право скасувати встановлений режим роботи, 
якщо суб’єкт господарювання систематично порушує або не дотримується вимог чинного 
законодавства. 
 

 «____» ____________ 20 __ р. 
 

Документи здав:      Документи прийняв: 

__________________     _________________ 
(підпис, посада, П.І.Б.)             (підпис, посада) 

 МП        МП 

Додаток 2до Порядку 



 

Міському голові 
 
 

ЗАЯВА 
про встановлення нічного режиму роботи 

 
Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

прошу встановити режим роботи закладу 
 
Заявник____________________________________________________________________ 

(назва юридичної особи; ПІП фізичної особи - підприємця, 
_____________________________________________________________________ 

місцезнаходження, місце проживання, номер телефону, 
 

для юридичних осіб - ПІП керівника) 
 
Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ___________________________ 
Для фізичних осіб-підприємців - реєстраційний  номер облікової картки платника податків 
__________________________ 
 
Місце здійснення діяльності (адреса)___________________________________________ 
Тип об’єкта_________________________________________________________________ 
Загальна площа _____ м.кв, в т.ч. торгова площа (кількість посадкових місць)_________ 
Заклад розміщується в _________________________________________________ 
    (житловий будинок, прибудоване до житлового будинку приміщення) 
 
Пропонований режим роботи:        

щоденно з ______________ до _______________                                                       
перерва з  ______________ до _______________                                                                                 
вихідний день _____________________________    

 
Перелік документів, що додаються до заяви-декларації: 

1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________________ 
7. ___________________________________________________________________ 

 
Зобов’язання суб’єкта господарювання: 

Зі своєї сторони беремо на себе зобов’язання дотримуватись встановленого  режиму 
роботи. 

Виконавчий комітет міської ради має право скасувати встановлений режим роботи, 
якщо суб’єкт господарювання систематично порушує або не дотримується вимог чинного 
законодавства. 

 

 «____» ____________ 20 __ р. 
 

Документи здав:      Документи прийняв: 
__________________     _________________ 
(підпис, посада, ПІП)             (підпис, посада, ПІП) 
 МП        МП 

 



 
Аналіз  регуляторного  впливу 

до проекту рішення виконкому Ужгородської  міської ради  
«Про порядок встановлення режиму  роботи закладів сфери обслуговування на 

території міста» 
 
 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 
державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості 
цієї  проблеми 

Відповідно до вимог підпункту 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень виконавчих 
органів міських рад належить встановлення за погодженням з власниками 
зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території 
підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм 
власності. 

У виконавчі органи міської ради надходять звернення від мешканців міста 
про порушення звукового режиму та громадського порядку від роботи 
розважальних  закладів, закладів торгівлі та ресторанного господарства, 
розташованих на перших поверхах житлових будинків, а також окремо стоячих 
об'єктів, розміщених у спорудах малих архітектурних форм. 

Ураховуючи те, що на державному рівні не визначено процедурні етапи  
щодо встановлення режимів роботи підприємств, установ та організацій, виникла 
необхідність визначення єдиних вимог для прийняття рішень про встановлення 
режимів роботи для закладів  сфери обслуговування всіх форм власності. Дія 
цього рішення буде розповсюджуватись на всі об’єкти  які функціонують на 
території міста. Для врегулювання означених питань запропоновано затвердити 
регуляторний акт “Про Порядок встановлення режиму  роботи закладів сфери 
обслуговування на території міста”.    
          Для врегулювання питань щодо встановлення режимів роботи закладів 
сфери обслуговування та захисту конституційних прав мешканців міста на 
відпочинок пропонується затвердження даного рішення. 
 

2.  Визначення цілей державного регулювання  
       Ціль прийняття регуляторного акта безпосередньо пов'язана з вирішенням 
проблеми, про яку йшлося у розділі 1. Регуляторний акт спрямований на 
вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових.  
        Основними цілями прийняття регуляторного акта є : 
- удосконалення існуючої системи встановлення зручних для населення режимів  
роботи об'єктів сфери обслуговування; 
- контроль за станом та розвитком сфери обслуговування в місті (отримання 
інформації щодо відкриття нових об’єктів, контроль за належною експлуатацією, 
технічним станом об’єктів);  
- встановлення прозорого механізму встановлення режимів роботи; 



- збереження тиші на території м.Ужгорода у вечірній та нічний час, покращення 
умов проживання мешканців міста; 
- дотримання закладами правил акустичного режиму та громадського порядку; 
- обмеження перебування дітей шкільного віку в закладах  ресторанного 
господарства та дозвілля у вечірні години; 
- забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності  громадян. 

 
3. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів 

досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин 
       Альтернативним способом може бути відмова від адміністративного 
регулювання. Суб’єкти господарювання самостійно встановлюють режими 
роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг, без отримання відповідних рішень від 
органів місцевого самоврядування. Але неконтрольованість ситуації може 
призвести до хаотичного зростання кількості об’єктів торгівлі та сфери послуг з 
нічним режимом роботи, у т.ч. розміщених у житлових будинках, зонах 
відпочинку та рекреацій, поряд з лікувальними, освітніми закладами. Такий стан 
справ негативно впливатиме на санітарне благополуччя населення в частині 
дотримання нормативного рівня шуму.  
         У більшості випадків в об’єктах торгівлі та сфери послуг, що функціонують 
в нічний час, здійснюється реалізація алкогольних напоїв, використовується 
музичний  супровід. Нерегульований процес встановлення цілодобових чи 
подовжених  режимів роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг призводить до 
порушень відвідувачами цих  закладів громадського порядку, і, певною мірою, 
впливає на зростання проявів  злочинності. Тому така альтернатива є найбільш 
неприйнятною.     

Уведення в дію запропонованого акта є єдиним шляхом досягнення 
визначених цілей. Безумовність обраного виду правового регулювання 
ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень виконкому міської 
ради для виконання на території міста Ужгород, що передбачено Законами 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,“ Про внесення змін до  деяких  
законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму”, “Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення”. 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш  
доцільним з огляду на можливості виконання та ефективну реалізацію 
регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням міської ради, згідно 
із зазначеним Законом. Лише у такий спосіб можливо вирішити зазначені 
проблеми, ураховуючи інтереси територіальної громади, суб’єктів 
господарювання та органів місцевого самоврядування. 

Саме прийняття цього регуляторного акта дасть змогу встановити 
постійний контроль за роботою об’єктів бізнесу, забезпечить посилення  режиму 
охорони об’єктів, дотримання громадського порядку, установлених санітарних 
норм  стосовно рівнів звукового навантаження у нічний час.   
 



Інших альтернативних способів (механізмів) досягнення мети не 
передбачено чинним законодавством. 
 

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем 
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта 
          Запропонованим  регуляторним  актом - рішенням  виконкому  міської  ради 
передбачається затвердити Порядок встановлення режиму  роботи закладів сфери 
обслуговування на території міста з урахуванням усіх вимог діючого 
законодавства; визначити взаємодію з Ужгородським МВ УМВС України в 
Закарпатській області щодо оперативного  реагування на встановлені порушення 
вимог законодавства щодо захисту населення від  шкідливого впливу шуму, 
правил додержання тиші в населених пунктах і  громадських  місцях із 
застосуванням заходів впливу. 
         Порядок встановлення режиму  роботи закладів сфери обслуговування на 
території міста (надалі – Порядок) визначає механізм взаємодії між виконкомом 
Ужгородської міської ради  та суб’єктами господарювання щодо функціонування 
об’єктів торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого 
призначення (виробництва, відпочинку, розваг, спорту) на території м.Ужгород.  
          Порядком визначається процедура встановлення режиму роботи згідно 
наданого суб’єктом  господарювання пакету документів, установлюються чіткі 
терміни щодо його  розгляду  та отримання обґрунтованої  відповіді. 
         Необхідною умовою у Порядку є погодження нічного режиму  роботи 
закладу, який розташовується у житловому будинку, із мешканцями суміжних 
квартир. 
         В закладах сфери обслуговування із встановленим нічним режимом роботи 
рекомендовано суб’єктам господарювання забезпечити додержання рівнів шуму 
працюючого обладнання, вентиляційних систем, гучномовних установок; 
обмеження часу роботи музичних ансамблів у закладах ресторанного 
господарства; дотримання громадського порядку та безпеки відвідувачів протягом 
усього робочого часу. 
            

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 
прийняття  запропонованого  регуляторного  акта 

У запропонованому регуляторному акті процедура встановлення  режимів 
роботи  в об’єктах бізнесу є чіткою для  всіх учасників регуляторного процесу. 
Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить удосконалення 
існуючої системи встановлення режимів роботи закладів сфери обслуговування. 

  Упровадження рішення виконкому міської ради після його прийняття має  
здійснюватися:  

- виконкомом міської ради в частині оприлюднення у спосіб, найбільш 
доступний  для  територіальної  громади; 

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого 
регуляторного акта. 

Головним зовнішнім чинником впливу на дію регуляторного акта є зміни в 
законодавчій базі з питань повноважень органів місцевого самоврядування.   



Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, що впливають на дію 
регуляторного акта, та вноситися відповідні зміни й доповнення до  нього. 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного 
акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, 
місцевого самоврядування, суб’єкти  господарювання, які повинні 
впроваджувати  та виконувати їх. 
         Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від 
ресурсу органу місцевого самоврядування – бланки заяв про встановлення 
цілодобового режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг не  потребують 
значних фінансових витрат. 

 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат 
та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів 
місцевого  самоврядування  внаслідок дії регуляторного акта 
 

Об’єкт Вигоди Витрати 
Органи місцевого 
самоврядування 

Забезпечення конституційних прав членів  
територіальної громади міста на відпочи-
нок, оперативне реагування на факти  
порушення тиші, урегульований механізм 
встановлення режиму роботи об’єктів 
бізнесу, отримання інформації про 
відкриття нових закладів сфери 
обслуговування. 

Пов’язані із 
виготовленням 
бланків заяв про 
встановлення 
режиму роботи 
об’єктів сфери 
обслуговування. 

Суб’єкти 
господарювання 

Прозорість процедури отримання рішень  
про встановлення режимів роботи закладів 
сфери обслуговування, дотримання 
чинного законодавства, виключення 
позапланових перевірок контролюючими 
органами на підставі скарг мешканців. 
 

Пов’язані з  поси-
ленням  режиму  
охорони  об’єкта  
торгівлі та сфери 
послуг та забез-
печенням  громад-
ського  порядку 
(встановлення 
відеоспостереження, 
найм охорони) 

Громада Забезпечення дотримання  норм  шумового  
навантаження  у  нічний  час 

Відсутні 

 
Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з най-

меншими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади 
та органів місцевого  самоврядування   

Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей не вплине на 
додаткові економічні витрати територіальної громади, держави, а для суб’єктів 
господарювання вони будуть приведені до економічно  обґрунтованих  розмірів.  
 



Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 
запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у 
випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені 

 Унаслідок прийняття запропонованого регуляторного акта не всі вигоди, 
які виникатимуть у результаті його дії, можуть бути кількісно визначені. 
Головними якісними показниками є: 

- прогнозований клімат для здійснення підприємницької діяльності, 
формування  прозорих вимог у сфері господарювання; 

-   забезпечення необхідних вимог життєдіяльності населення міста;   
          - дотримання принципу верховенства закону органами місцевого 
самоврядування.  

 
7. Обґрунтування  запропонованого  терміну  дії  регуляторного  акта 

  Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється на 
невизначений період або до прийняття  нових державних нормативних актів. 

У разі потреби до нього вноситимуться зміни, у тому числі за підсумками 
аналізу відстеження його результативності. 
 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 
Головними чинниками результативності дії регуляторного акта є кількість:  
1) встановлених та скасованих режимів роботи закладів сфери 

обслуговування; 
2) звернень громадян з питань дотримання режимів роботи, порушення 

зручностей  проживання  внаслідок  функціонування  закладів сфери 
обслуговування; 

3) складених правоохоронними органами протоколів про адміністративні  
правопорушення, передбачених статтею 182 Кодексу України про адміністра-
тивні  правопорушення. 
 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта у разі його  прийняття 
  Результативність дії регуляторного акта буде відстежуватися управлінням 
економіки та підприємництва виконкому міської ради за результатами обробки 
кількісних та якісних показників базового, повторного й періодичного 
відстеження. 

Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі 
його підготовки. 

Повторне відстеження здійснюватиметься через два роки після набуття 
чинності регуляторного акту, за результатами якого можливе здійснення 
порівняння базового та повторного відстеження. У разі виявлення 
неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення 
відповідних змін. 

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз в три роки з дня 
виконання заходів повторного відстеження та з метою подальшого удосконалення 
рішення виконкому Ужгородської міської ради. 



 
Зворотний зв’язок: 
Адреса: 88000, м. Ужгород, пл. Поштова,3, каб. 336 
Станкович Михайло Михайлович – начальник управління економіки та 
підприємництва виконкому міськради 
Телефон: 61-36-68 
Електронна адреса: uep@rada-uzhgorod.gov.ua 
 
 
 
Заступник міського голови                                                                   Я. Шафарь 
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