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Голові 

Житомирської міської ради 

Сергію СУХОМЛИНУ 
майдан ім. С. П. Корольова, 4/2, 

м. Житомир, 10014  

 

 

Щодо скасування рішення 

виконавчого комітету 

 

Шановний Сергію Івановичу!  

 

Державна регуляторна служба України (далі – ДРС) розглянула звернення 

Громадської організації «Офіс ефективного регулювання» від 09.02.2021 № 547 

(далі – Звернення) щодо рішення виконавчого комітету Житомирської міської 

ради від 16.10.2013 № 491 «Про затвердження Положення про порядок 

встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного 

господарства та сфери послуг на території м. Житомира» (далі – Рішення № 491) 

та в межах компетенції інформує про таке. 

Свого часу, ДРС листом від 16.11.2017 № 10112/0/20-17 (копія листа 

додається) зверталась до Житомирської міської ради з пропозицією про 

скасування Рішення № 491 та зміни до нього, оскільки вони містять ознаки 

невідповідності вимогам чинного законодавства та суперечать принципам 

державної регуляторної політики. 

При цьому, зі змісту Звернення вбачається, що на сьогодні дані рішення є 

чинними. 

Звертаємо увагу, що пунктом 1 наказу Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 18.11.2020 № 2362 «Про 

внесення змін до Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного 

господарства» внесені зміни до абзацу другого пункту 1.7 Правил роботи 

закладів (підприємств) ресторанного господарства, затвердженого наказом 

Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 

24.07.2002 № 219, яким визначено, що режим роботи закладу ресторанного 

господарства встановлюється суб’єктом господарювання самостійно, крім 

закладів ресторанного господарства, що належать до комунальної власності 

відповідних територіальних громад, режим роботи яких установлюється 

виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.  
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У свою чергу, згідно із абзацом дев’ятим частини другої статті 30 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» до повноважень уповноваженого органу щодо здійснення державної 

регуляторної політики, серед іншого, віднесено звернення до органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування, які у випадках та в порядку, 

встановлених Конституцією та законами України, мають право скасовувати або 

зупиняти дію актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, з 

поданням про скасування або зупинення дії регуляторних актів, що суперечать 

принципам державної регуляторної політики або прийняті з порушенням вимог 

цього Закону. 

Враховуючи вищевикладене та з метою захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів господарювання, порушених внаслідок дії регуляторного акта, ДРС 

наголошує на необхідності вжиття заходів щодо скасування рішення 

виконавчого комітету Житомирської міської ради від 16.10.2013 № 491 «Про 

затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів 

торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг на території м. 

Житомира» та зміни до нього. 

Про результати поінформувати ДРС у встановленому законодавством 

порядку. 

Одночасно звертаємо увагу на необхідності неухильного дотримання 

вимог регуляторного законодавства Житомирською міською радою та її 

виконавчим комітетом під час розгляду та прийняття регуляторних актів у 

подальшому. 

 

Додаток: на 4 арк. в 1 прим. 

 

 

З повагою 
 

Заступник Голови Державної 

регуляторної служби України      Олег МІРОШНІЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Жанна МИРОНЕНКО  (044) 239 76 33 
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