НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 21 червня

2018 року

№ 1253
смт Новоархангельськ

Про впорядкування роздрібної торгівлі пивом,
алкогольними та слабоалкогольними напоями
на території Новоархангельської селищної ради
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30 та пунктом 44 частини
першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15-3
Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 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», ст.ст. 156, 178 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, пунктом 9 Правил роздрібної
торгівлі алкогольними напоями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 30 липня 1996 року № 854 зі змінами і доповненнями, Правилами
роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затвердженими наказом Міністерства
економіки та європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. №218, та з метою
усунення порушень громадського порядку у вечірній та нічний час, зменшення
кількості злочинів, скоєних у стадії алкогольного сп'яніння, обмеження шкідливого
впливу споживання алкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) на здоров'я
неповнолітніх та мешканців міста, створення сприятливих умов для координації
роботи об'єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства органами місцевого
самоврядування, враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань
стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної
політики, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), слабоалкогольних та
алкогольних напоїв на території Новоархангельської селищної ради, за винятком
закладів ресторанного господарства, з 22.00 години вечора до 8.00 години ранку.
2. Суб'єктам господарювання встановити інформаційні таблички щодо
обмеження реалізації алкогольних напоїв згідно з пунктом 1 цього рішення.

3. Заборонити продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв під час
проведення масових заходів у парку, скверах та на площі селища
Новоархангельськ. На час проведення таких заходів
дозвіл на продаж та
споживання пива у пластиковій тарі видається виконавчим комітетом
Новоархангельської селищної ради.
4. Заборонити продаж пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв на
відкритих площадках біля стаціонарних та тимчасових об’єктів торгівлі.
5. Визнати невідповідними для продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів:
-торгівельні приміщення площею менш як 20 кв. метрів (крім
тютюнових виробів) та літні майданчики;
-приміщення на території шкільних, дошкільних закладів освіти та
закладів охорони здоров'я;
-зупинки громадського транспорту;
- кіоски і павільйони, розташовані в радіусі 300 м від шкіл, дитячих
садків та спортивних закладів.
6. Пропонувати навчальним закладам посилити роз’яснювальну роботу
серед підлітків та молоді щодо шкідливого впливу вживання пива (крім
безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв.
7. Направити дане рішення для відповідного реагування начальнику
Новоархангельського
відділення
Маловисківського
відділу
ГУНП
у
Кіровоградській області.
8. Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування у засобах
масової інформації.

Селищний голова

Шамановський Ю.П.

