
Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  від ______2021 року №____ 

«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 територіальної громади Івано – 

Франківської області» 

. 

  

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

У відповідності до ст.ст.9, 13 ЗУ “Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності” Бурштинська міська рада Івано – Франківської області повідомляє 

про оприлюднення  проекту регуляторного акту «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 

територіальної громади Івано – Франківської області», відповідно до  Плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2021 рік зі змінами . 

Проект регуляторного акту  спрямований на удосконалення правових механізмів 

регулювання роздрібного продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 

слабоалкогольних  напоїв, вин столових з метою:  

1. дотримання конституційних прав людини; 

2. впорядкування обігу та обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних  напоїв 

та пива серед населення; 

3. врегулювання правових відносин суб’єктів господарювання на території 

Бурштинської міської територіальної громади; 

4. проведення роз’яснювальної роботи серед молоді щодо шкідливого впливу 

алкоголізму на організм людини й переваги здорового способу життя; 

5. дотримання правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях та 

захисту населення в межах  адміністративно –територіальної одиниці від шкідливого впливу 

шуму; 

6. здійснення якісного та своєчасного контролю за реалізацією пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та запобігання 

порушенням законодавства; 

7. зниження рівня злочинності на території Бурштинської міської територіальної 

громади Івано – Франківської області; 



8. профілактики та запобігання шкідливого впливу алкоголю на стан здоров’я 

мешканців, а особливо молодого покоління, протидія проявам пияцтва, зокрема, надмірного 

вживання алкоголю серед молоді; 

9.  запобігання вчиненню на фоні зловживання алкоголю насильства в сім’ї, захист 

громадськості від  негативних явищ, що ображає  людську гідність і громадську мораль. 

  

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

  

Частина 9 ст.153 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. 441 ч.1 ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

3. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення потребує незначних витрат міського бюджету. Всі витрати та 

процедури на які  будуть такі витрати здійснені прописані в  Аналізі регуляторного впливу та 

М- тесті, які додані до проекту. 

 

  

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

Показниками результативності запропонованого проекту рішення  міської ради є: 

         -  зменшення  кількості адміністративних правопорушень за порушення вимог ст.178 

КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у 

п’яному вигляді),  ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство) та  ст.173-2 КУпАП ( насильства в сім’ї, 

яке вчиняється в стані алкогольного сп’яніння);  

- для населення зменшення негативного впливу алкоголю, покращення здоров’я, зменшення 

кількості випадків насильства та ін. злочинів, скоєних в стані алкогольного сп’яніння 

         - дотримання громадського порядку, зменшення скарг і нарікань мешканців на роботу 

об’єктів торгівлі; 

- зменшення  кількості осіб, що є алкогольно залежними. 

 

          Доповідач:  начальник юридичного відділу М. Михайлишин. 

  

  

Начальник юридичного відділу                                                 М. Михайлишин 


