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ПРОЕКТ № 2298

УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від __ _________ 2018 року № ____

Про  встановлення  заборони  продажу
пива  (крім  безалкогольного),
алкогольних,  слабоалкогольних  напоїв,
вин  столових  суб’єктами
господарювання  (крім  закладів
ресторанного господарства) у визначений
час доби в межах міста Кропивницького

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, пунктом 441  частини першої
ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  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», ст. 153 Закону України «Про державне
регулювання  виробництва  і  обігу  спирту  етилового,  коньячного  і  плодового,
алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів»,  Законом  України  «Про  засади
державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  ст.  156
Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення,  з  метою дотримання
тиші  та  громадського  порядку,  попередження  правопорушень,  пов'язаних  із
зловживанням  алкоголем,  зниження  рівня  злочинності,  попередження  та
зменшення  вживання  серед  населення  пива,  алкогольних,  слабоалкогольних
напоїв, вин столових і їх шкідливого впливу на здоров'я населення Міська рада
міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1.  Заборонити  продаж  пива  (крім  безалкогольного),  алкогольних,
слабоалкогольних  напоїв,  вин  столових  суб'єктами  господарювання  (крім
закладів  ресторанного  господарства)  з  22:00  до  08:00  години в  межах  міста
Кропивницького.



2.  Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
Міської  ради  міста  Кропивницького  (Паливода  А.А.)  забезпечити  виконання
заходів  щодо  відстеження  результативності  даного  регуляторного  акта  та
оприлюднити  звіт  про  результативність  у  віснику  Міської  ради
міста  Кропивницького  «Вечірня  газета» і  на  офіційній  сторінці  в  мережі
Інтернет в термін, визначений чинним законодавством.

3.  Відділу  по  роботі  із  засобами  масової  інформації  (Якунін  С.В.)
висвітлити у місцевих засобах масової інформації дане рішення у десятиденний
строк після його прийняття.

4.  Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
Міської  ради  міста  Кропивницького (Паливода  А.А.)  довести  вимоги  цього
рішення до відома суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується його
дія.

5.  Суб'єктам  господарювання  на  яких  розповсюджується  дія  цього
рішення  рекомендувати  інформувати,  в  будь-який  зручний  для  них  спосіб,
покупців  про  встановлену  цим  рішенням  заборону  продажу  пива  (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.

6.  Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
Міської ради міста Кропивницького (Паливода А.А.) довести дане рішення до
відома Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів
Головного управління ДФС в Кіровоградській області та Головного управління
Національної поліції в Кіровоградській області.

7.  Дане рішення набуває  чинності  з  дня його опублікування у  засобах
масової інформації.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  промисловості,  транспорту,
зв’язку, торгівлі,  сфери послуг, захисту прав споживачів, заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

Міський голова А. Райкович
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