
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

            ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

                      Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 06 березня 2013 року                                                                     № 2265 

Про  внесення змін і доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 31 травня 
2011 року № 570 «Про   упорядкування    
роздрібної    торгівлі пивом, алкогольними   
та слабоалкогольними напоями на території  
міста Кіровограда» 

 
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 15-3 Закону 
України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,     
статтею 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення» зі змінами і доповненнями, 
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», статтею 178 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, пунктом 9 Правил роздрібної торгівлі алкогольними 
напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 
1996 року № 854, зі змінами і доповненнями, розглянувши пропозиції УМВС 
України в Кіровоградській області щодо визначення скверу «Центральний», в 
межах вулиць Гоголя, Великої Перспективної та Преображенської, місцем, що 
не визначене для продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин 
столових, на виконання рішення постійної комісії міської ради з питань 
торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, захисту прав 
споживачів та цін від 10 вересня 2012 року, враховуючи чисельні звернення 
громадян на порушення громадського порядку та тиші у нічний час на 
території скверу «Центральний» та результати повторного відстеження 
результативності рішення Кіровоградської міської ради від 31 травня          
2011 року № 570 «Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, 
алкогольними та слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда», 
Кіровоградська міська рада 

 
         В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни і доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 
від 31 травня 2011 року № 570 «Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, 
алкогольними та слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда», 
а саме: 
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доповнити пунктом 4 наступного змісту: «4. Визначити сквер 
«Центральний», в межах вулиць Гоголя, Великої Перспективної та  
Преображенської, місцем, що  не визначене для продажу пива, алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв та вин столових»;  
 пункт 1 викласти у новій редакції: «1. Упорядкувати роздрібну торгівлю 
пивом, алкогольними та слабоалкогольними напоями на території міста 
Кіровограда шляхом заборони продажу цих товарів з 22.00 до 8.00 у: 

підприємствах  торгівлі; 
закладах ресторанного господарства (крім тих, яким встановлено режим 

роботи в нічний час);  
пункти 4-7 вважати відповідно пунктами 5-8. 
2. Визначити, що дане рішення розповсюджується на об’єкти торгівлі  

та заклади ресторанного господарства, які розміщені на території скверу 
«Центральний», з моменту закінчення терміну дії або анулювання ліцензії на 
роздрібну торгівлю алкогольними напоями.  

3. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради (Бєлова Т.О.) 
забезпечити виконання заходів щодо відстеження результативності даного 
регуляторного акта та оприлюднити звіт у віснику Кіровоградської міської 
ради «Вечірня газета» і на офіційній сторінці в мережі Інтернет в термін, 
визначений чинним законодавством.  

4. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
висвітлити у місцевих засобах масової інформації  даний проект рішення у 
десятиденний термін після його прийняття. 

5. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради (Бєлова Т.О.) довести 
дане рішення до відома регіонального управління Департаменту контролю за 
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
ДПА  України в Кіровоградській області. 

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

7. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на постійну 
комісію міської ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, 
громадського харчування, захисту прав споживачів та цін, заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Василенка І.М. 

 
 
 
Міський голова                                                                                       О.Саінсус 
 
 
  

 
 


