
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 вересня  2019 року                                                                                          № 07/79 - 19 

м.Бурштин 

 

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 

 

З метою впорядкування роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними 

напоями та пивом та з метою недопущення порушень громадського порядку в нічний час 

доби, зменшення кількості злочинів скоєних у стані алкогольного сп’яніння, формування 

в суспільстві здорового способу життя, відповідно до ч.9 ст.15
3 

Закону України «Про  

державне  регулювання   виробництва і обігу  спирту етилового, коньячного і  плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ч.1-3, 5, 12 ст.59, пп.4 п. б ст.30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись ст. 25, п. 44
1
 ч.1 ст. 26, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань законності та етики міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Заборонити продаж 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. 

2. Рекомендувати суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території 

Бурштинської міської ради,  інформувати покупців про прийняте Бурштинською 

міською радою рішення щодо встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області у період з 22.00 години вечора 

до 10.00 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.  

3. Організаційному відділу (Александрів О.)  оприлюднити дане рішення на офіційному 

веб-сайті міської ради. 

 

4. Галицькому ВП Тисменицького ВП ГУНП у Івано – Франківській області забезпечити 

виконання цього рішення та посилити контроль за дотриманням вимог ст.15-1, 15-2, 

15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів». 



5.  Рішення набуває чинності  з дня його офіційного оприлюднення на офіційному сайті 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області в мережі інтернет. 

 

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на голову комісії законності та етики  

Горвата Л. І., голову  комісії з питань гуманітарної політики  Мазур І. М., заступника  

міського голови з питань  виконавчих органів влади Кицелу Н. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Роксолана Джура 


