
ПРОЕКТ №3087

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “__” __________ 20__ року № ____

Про звернення до
Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України

Керуючись  статтями  93,  140,  146  Конституції  України,  статтями  2,

59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтею  43

Регламенту  Міської  ради  міста  Кропивницького  сьомого  скликання,

затвердженого  рішенням  міської  ради  від  29  березня  2016  року  №  183,

враховуючи  стан  дотримання  благоустрою  та  розмір  штрафних  стягнень

передбачених  статтею  152  Кодексу  України  про  адміністративні

правопорушення  (далі  -  КУпАП)  та  порушення  правил  торгівлі  пивом,

алкогольними, слабоалкогольними напоями передбачених частиною 2 статті 156

КУпАП, з метою покращення рівня благоустрою території міста та дотримання

чинного законодавства, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1.  Звернутися  до  Верховної  Ради  України  з  пропозицією  щодо

підтримання  проекту  Закону  України  “Про  внесення  змін  до  деяких

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері

дотримання правил благоустрою територій населених пунктів” № 5153 від 21

вересня 2016 р. та розгляду вказаного проекту закону в найближчий час.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо розгляду питання та

внесення змін до  Закону України “Про державне регулювання виробництва і

обігу  спирту  етилового,  коньячного  і  плодового,  алкогольних  напоїв  та

тютюнових  виробів”  від  19  грудня  1995  р.,  а  саме  доповнення  статті  17

вказаного  закону  ще  однією  підставою  анулювання  ліцензії  на  роздрібну

торгівлю алкогольними напоями –  порушення  вимог  статті  153 цього закону

щодо продажу алкогольних напоїв у заборонений для цього час доби.
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3. Юридичному управлінню направити дане рішення до відома Верховної

Ради України та Кабінету Міністрів України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

з  питань промисловості,  транспорту,  зв’язку,  торгівлі,  сфери  послуг,  захисту

прав  споживачів,  постійну  комісію  з  питань  житлово-комунального

господарства,  енергозбереження  та  комунальної  власності,  секретаря  міської

ради  Табалова А.О.

Міський голова          А.РАЙКОВИЧ

Богдана Мороз 24 05 30



Доопрацьовано 27.06.2019  

ПРОЕКТ № 3087 

 

УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від “__” __________ 20__ року № ____ 

 

Про звернення  

до Верховної Ради України та  

Кабінету Міністрів України  

 

Керуючись статтями 93, 140, 146 Конституції України, статтями 2, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 43 

Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 29 березня 2016 року № 183, 

враховуючи стан дотримання благоустрою та розмір штрафів, передбачених 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 

порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними 

напоями, передбачених частиною 2 статті 156 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, з метою покращення рівня благоустрою 

території міста та дотримання чинного законодавства, Міська рада міста 

Кропивницького 

 

ВИ Р І Ш И Л А: 

 

1. Звернутися до Верховної Ради України з пропозицією щодо 

підтримання проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у 



сфері дотримання правил благоустрою територій населених пунктів” № 5153 

від 21 вересня 2016 р. та розгляду вказаного проекту закону в найближчий 

час. 

 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо розгляду питання та 

внесення змін до Закону України “Про державне регулювання виробництва і 

обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів” від 19 грудня 1995 р., а саме доповнити статтю 15 

вказаного закону ще однією підставою анулювання ліцензії на роздрібну 

торгівлю алкогольними напоями – порушення заборони продажу пива 

(крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного 

господарства) у визначений відповідною сільською, селищною, міською 

радою час доби у відповідності до частини дев’ятої статті 153 цього 

закону. 

 

3. Юридичному управлінню направити дане рішення до відома 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, 

захисту прав споживачів, постійну комісію з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності, секретаря міської 

ради Табалова А.О.  

 

Міський голова                                                                       А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлія Назарова 22 85 83 


