
П Р О Т О К О Л  №1 

громадських слухань  на тему: 

Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання незалежно від форм 

власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин  в межах 

території Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

07.05.2019                                                                                                 м. Бурштин 

 

Місце проведення слухань: актовий зал будинку культури імені Т.Шевченка, 

вул.С.Бандери, буд. 60, м. Бурштин.                          

Присутні:  Учасники громадських слухань - члени територіальної громади міста Бурштин 

(с. Вигівка) в кількості 9 осіб (список – у додатку 3 до протоколу). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання  голови та секретаря слухань. 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань. 

3. Ознайомлення з матеріалами обговорюваного проекту рішення: Про встановлення 

заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання незалежно від форм власності (крім закладів 

ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин  в межах території 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. (питання, яке обговорюється) 

 

СЛУХАЛИ:  

Кицелу Н. Ю. – заступника міського голови, яка запропонувала обрати голову та секретаря 

слухань. 

        1. Про обрання   голови та секретаря слухань. 

ВИСТУПИЛИ:  Горват  Л. І., який запропонував обрати головою слухань  Михайлишин 

М.М.  та секретарем слухань  Янків Л.І. 

 ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                           9; 

        “Проти”                                                                                    -; 

        “Утримались”                                                                           -; 

        “Не голосували”                                                                        -; 

        “Всього було присутніх під час даного голосування”  9      

УХВАЛИЛИ: 

1. Обрати голову слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 
адреса 

Михайлишин Марія 

Ярославівна 
1984 

м. Бурштин 

вул. Будівельників 

2. Обрати секретарем слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 
Домашня адреса 

Янків Любов Ігорівна 1990 
м. Бурштин, 

вул. В.Стуса 



 2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань 

СЛУХАЛИ: Михайлишин М.Я. – головного спеціаліста юридичного відділу, яка 

ознайомила всіх присутніх з регламентом слухань. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Рибчук Б. Б., який запропонував підтримати даний регламент слухань. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                              9 ; 

        “Проти”                                                                                        -; 

        “Утримались”                                                                               -; 

       “Не голосували”                                                                                 -; 

       “Всього було присутніх під час даного голосування” 9;     

   УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний порядок денний громадських слухань: 

         1. Обрання  голови та секретаря слухань. 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань. 

3. Ознайомлення з матеріалами проекту рішення. 

3.1.Надання пропозицій учасниками громадських слухань. 

Доповідь 10 хв 

Виступи по 3 хв 

3. Ознайомлення з матеріалами обговорюваного проекту рішення 

СЛУХАЛИ: 

1. Голову слухань, який  ознайомив  присутіх, щодо питань, які виносяться на 

громадські слухання відповідно до розпорядження  міського голови  від 08.04.2019 

№239 «Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання 

незалежно від форм власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 

22.00 до 10.00 годин  в межах території Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області» 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Михайлишин М. Я.: оголосила тему громадських слухань: Про встановлення 

заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб’єктами господарювання незалежно від форм власності 

(крім закладів ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин  в межах 

території Бурштинської міської ради Івано – Франківської області.  

Повідомлення  про оприлюднення проекту регуляторного  акта   разом з  

проектом запропонованого регуляторного акту  із аналізом регуляторго впливу було 

розміщено 05.04.2019 року на офіційному сайті Бурштинської міської ради. Згідно 

даних з офіційного сайту 48 переглядів відбулось  даного повідомлення. Статистичні 

дані, що були використані для формування  АРВ  отримані з офіційних джерел: 

Національної поліції України, Державної фіскальної служби України. На даний час 

на території міської ради діє Комплексна програма профілактики і запобігання 

поширення пияцтва та алкоголізму серед населення       на 2017-2020 роки. В 2012 

році затверджені правила дотримання тиші у громадських місцях на території 

м.Бурштин та с.Вигівка. Зауважень, пропозицій до проекту регуляторного акту  та 

АРВ не поступило. 

Чи будуть додаткові рекомендації від учасників громадських слухань? 

РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЗАУВАЖЕНЬ, ПРОПОЗИЦІЙ НЕ ПОСТУПИЛО.  

 

Головуючий запропонував: 

1. Взяти за основу запропонований проект рішення «Про встановлення заборони 

продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин 

столових суб’єктами господарювання незалежно від форм власності (крім закладів 

ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин  в межах території 



Бурштинської міської ради Івано – Франківської області» та винести його на 

обговорення профільної комісії міської ради та розгляд ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                                  8; 

        “Проти”                                                                                            -; 

        “Утримались”                                                                                  -; 

        “Не голосували”                                                                               1; 

        “Всього було присутніх під час даного голосування”  9;   

УХВАЛИЛИ: Проект рішення «Про встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання незалежно від форм власності (крім закладів ресторанного господарства) в 

період з 22.00 до 10.00 годин  в межах території Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області» винести на розгляд ради.          

        

Голова слухань           ________________Михайлишин М.Я.           

 

Секретар слухань      ________________ Янків Л.І.          

 


