
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

 

 Про обмеження споживання  та продажу   

алкогольних, слабоалкогольних напоїв,  

пива, тютюнових виробів, електронних сигарет на території  

Руськополянської сільської територіальної громади 

 

      З метою обмеження споживання та продажу алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв та пива і попередження  та зменшення куріння тютюнових виробів, 

зниження рівня їх вживання серед населення Руськополянської СТГ, обмеження 

доступу до них дітей, охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається 

їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також 

смертності, спричинених курінням тютюнових виробів, споживанням 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, керуючись статтями  15-2, 15-3 Закону 

України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що 

використовуються в електронних сигаретах, та пального", статтями 9, 13 Закону 

України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", згідно статті 26, пункту 1 

статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 

клопотання директорів закладів загальної середньої освіти, засновником яких є  

Руськополянська сільська рада від 22.02.2021р. №05-08/16, від 18.02.2021р.№05-

12/12, від 17.02.2021р. №05-10/18 сільська рада 
 

 ВИРІШИЛА: 
 

1. Визначити  на території Руськополянської сільської територіальної громади  

громадські місця, в яких забороняється: 

1.1. Споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових, тютюнових виробів, використання електронних 

сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння: 

- у закладах охорони здоров'я та прилеглій території (в межах 200 м від 

розміщення даного закладу); 

- у закладах освіти  та прилеглій території (в межах 20 м від розміщення даного 

закладу); 

- у громадському транспорті, на зупинках транспорту та прилеглій території  

( в межах 50м  від зупинки транспорту); 

-  у закладах культури та прилеглій території (в межах 200 м від розміщення 

даного закладу); 

- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

інших державних установ та прилеглій території (в межах 300 м від приміщення); 



- на дитячих майданчиках та прилеглій території (в межах 200 м від дитячого 

майданчика); 

- на спортивних майданчиках та прилеглій території (в межах 300 м від 

спортивного майданчику; 

- на центральній площі села та прилеглій території (в межах 300 м від площі); 

- на  стадіоні та прилеглій території в межах 50 м; 

- у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей. 

1.2. У спеціально відведених місцях для куріння має бути  розміщена наочна 

інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого 

змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!". 

     2. Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних 

сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для 

споживання тютюнових виробів без їх згоряння: 

-  особами, які не досягли 18 років; 

- особам, які не досягли 18 років; 

- у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони 

здоров’я; 

-  на відстані ближче 50 метрів від території закладів освіти, що 

розташовані в межах Руськополянської сільської територіальної громади; 

- у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що 

здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними 

товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних 

торговельних організацій; 

-  у закритих спортивних спорудах (крім пива у пластиковій тарі); 

-  у місцях проведення спортивних змагань за участю дітей; 

-  з торгових автоматів; 

-  на полицях самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках та 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива); 

- поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); 

-  у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет; 

-   з рук; 

-  у невизначених для цього місцях торгівлі. 

      2.1. На час проведення масових заходів Виконавчим комітетом 

Руськополянської сільської ради в межах відповідної адміністративної території 

може бути  заборонено або дозволено продаж пива (крім пива у пластиковій 

тарі), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, куріння тютюнових 

виробів, використання електронних сигарет, пристроїв для споживання 

тютюнових виробів без їх згоряння. 



3. Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім 

закладів ресторанного господарства) на території Руськополянської сільської 

територіальної громади з 22.00 год. до 08.00 год. 

      4.Встановити час роботи розважальних закладів та закладів харчування, 

закладів ресторанного господарства, що розташовані на території 

Руськополянської сільської територіальної громади до 24.00 год. в зимовий 

період  та до 01.00 год в літній період. Власникам зазначених закладів 

забезпечити виконання Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму» . 
5.Педагогічним і медичним працівникам проводити роз’яснювальну роботу 

серед населення, особливо молоді, про шкідливий вплив споживання 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів на організм людини, про переваги 

здорового способу життя, а також про недопустимість перебування 

неповнолітніх без нагляду батьків у нічний час доби. 

6. Визнати рішення Руськополянської сільської ради від 31.03.2016 р. № 9-3 /VII 

«Про обмеження споживання  та продажу алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, пива і тютюнових виробів на території Руськополянської сільської 

ради»,  рішення Руськополянської сільської ради від 10.08.2018р.№38-3/ VII 

«Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на 

території Руськополянської сільської ради», рішення виконавчого комітету 

Дубіївської сільської ради від 31.07.2019р. №27 такими, що втратили чинність. 

7. Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Сільські 

обрії». 

8. Рішення довести до відома громадян, суб’єктів господарювання, 

підприємств, установ, організацій  різних форм власності через засоби масової 

інформації та через сайт  Руськополянської сільської ради. 

9. Контроль  за   виконанням   цього   рішення   покласти  на   постійну комісію 

з питань прав людини, законності, правопорядку, протидії корупції, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

                Сільський голова                                           О.Г. Гриценко 

   


