
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

8 сесія                             VIІІ скликання 

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

  
00 червня 2021 року            № ____/VIІІ 

 

  Про обмеження продажу   

  пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами  

  господарювання на території  

  Руськополянської сільської територіальної громади 

 

          З метою обмеження споживання та продажу алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв та пива серед населення Руськополянської СТГ, 

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", сільська рада 
 

                                                          ВИРІШИЛА: 

          1. 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. 

   2. 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». 

3.  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. 



 4. 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. 

5. Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті 

«Сільські обрії». 

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

підприємств, установ, організацій  різних форм власності через засоби масової 

інформації та через сайт  Руськополянської сільської ради. 

7.  Контроль  за   виконанням   цього   рішення   покласти  на   постійну 

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

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

                Сільський голова                                           Олег ГРИЦЕНКО 

   


