
Проект  

рішення виконавчого комітету 

 

 

Від 19.02. 2020 року                  м. Бурштин  №1201 

 

Про внесення змін  в рішення 

 виконавчого комітету від 23.12.2019 року №241 

«Про визначення уповноважених осіб, які мають  право  

складати  протоколи про адміністративні правопорушення» 

 

 

      У зв’язку із прийняттям Бурштинською міською радою 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» виникла необхідність  

визначення  уповноважених  осіб, які мають право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення за ст.156 КУпАП, керуючись ч.2 ст.255 КУпАП, ст.ст.40, 

59  ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

вирішив: 

1. Внести зміни  в рішення виконавчого комітету від 23.12.2019 року №241 «Про 

визначення уповноважених осіб, які мають  право складати  протоколи про 

адміністративні правопорушення», а саме: 

- в п.1 додати підпункт такого змісту: 

1.7 Ст.156 КУпАП Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, 

слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. 

Назар М. С.- начальник відділу економіки і промисловості виконавчого органу 

міської ради; 

Гудзь Р. Р. - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи; 

Козар С. О.- начальник служби у справах дітей; 

Шкарпович М.С.- провідний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту. 

 

- в п.3 після ст.155
2
 додати ст.156; 

 

- додати п.4 такого змісту: 

4. Створити комісію  для здійснення контролю (моніторингу) за дотриманням  

суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на території Бурштинської 

міської ради, заборон прийнятих рішенням Бурштинською міською радою щодо  

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, у складі: 

Назар М. С.- начальник відділу економіки і промисловості виконавчого органу 

міської ради; 

Гудзь Р. Р. - головний спеціаліст з питань діяльності правоохоронних органів, 

оборонної та мобілізаційної роботи; 

Козар С. О.- начальник служби у справах дітей; 

Шкарпович М.С.- провідний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту; 

Представник Галицького ВП Тисменицького ВП ГУ Національної поліції України 

у Івано – Франківській області. 

 

- відповідно п.4 та п.5 вважати п.5 та п.6. 

 

2. Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на першого заступника 

міського голови Володимира Гулика.  

 

 

Міський голова                                                                 Роксолана Джура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Про внесення змін  в рішення виконавчого комітету від 

23.12.2019 року №241 «Про визначення уповноважених осіб, які мають  право 

складати  протоколи про адміністративні правопорушення» 

 

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

На виконання рішення Бурштинської міської ради Івано – Франківської області від 

25.09.2019 року № 07/79-19 «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»  є потреба у визначенні посадових осіб, які матимуть повноваження 

на складання протоколів про адміністративні правопорушення за ст..156 КУпАП, а тому 

слід прийняти рішення виконавчого комітету «Про внесення змін  в рішення виконавчого 

комітету від 23.12.2019 року №241 «Про визначення уповноважених осіб, які мають  

право складати  протоколи про адміністративні правопорушення» 

 

 

 

2. Мета прийняття рішення. 

 

         Метою прийняття рішення є визначення посадових осіб, які матимуть 

повноваження на складання протоколів про адміністративні правопорушення за 

ст..156 КУпАП. 

 

3. Нормативно-правова база  у даній сфері правового регулювання. 

 

Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження 

споживання та продажу пива та слабоалкогольних напоїв», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого 

самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових»,  «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», постанова Кабінету 

Міністрів України від 30.07.96 № 854 «Про затвердження Правил роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями», рішення Бурштинської міської ради від 

18.09.2012 року № 18/25-12 «Про затвердження Правил  дотримання тиші у 

громадських місцях на території м.Бурштин та с.Вигівка». 

 Бурштинською міською радою Івано – Франківської області 27.01.2017 року 

прийнято рішення № 06/22-17 «Про затвердження Комплексної програми 

профілактики  із запобігання пияцтва та алкоголізму серед населення м. Бурштин 

та с. Вигівка на 2017-2020 роки.» та рішення Бурштинської міської ради Івано – 

Франківської області від 25.09.2019 року № 07/79-19 «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» 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 

 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

  

        Наслідками прийняття розробленого проєкту рішення стане виконання вимог  

ст..255 КУпАП та забезпечить в повній мірі виконання рішення Бурштинської 

міської ради Івано – Франківської області від 25.09.2019 року № 07/79-19 «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». 

                    

          Доповідач: заступник міського голови  Н. Кицела. 

 

 

           Заступник міського голови                                                           Н. Кицела 

 

 

 


