
        
КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

Дніпропетровська область 
            

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 

“Про  внесення  змін  до  рішення міської ради від 27.04.2007  
№ 1143 «Про врегулювання питання продажу алкогольної і тютюнової 

продукції поблизу закладів освіти міста» 
 
З метою врегулювання питання щодо обмеження місць продажу  

алкогольної і тютюнової продукції в об’єктах торгівлі, закладах    
ресторанного господарства, розміщених біля закладів освіти, недопущення 
поширення вживання  алкогольних напоїв і  тютюнових виробів підлітками, 
враховуючи результати публічних слухань 11.07.2008 з питання обговорення 
та перевірки сталого досягнення цілей, задекларованих при прийнятті 
діючого регуляторного акту - рішення  міської  ради  від  27.04.2007 № 1143 
“Про врегулювання питання продажу алкогольної і тютюнової продукції  
поблизу  закладів освіти  міста“, відповідно до Законів України “Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, “Про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення”, керуючись Законом України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада вирішила: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради  від  27.04.2007 № 1143  “Про 
врегулювання питання продажу алкогольної і тютюнової продукції  поблизу  
закладів освіти  міста“, доповнивши пункт 1 після слів “в  об’єктах торгівлі, 
ресторанного господарства” словами “нового будівництва, реконструкції”. 

 
2. Управлінням містобудування і архітектури, розвитку підприємництва 

виконкому  міськради (Горбенко А.К., Рижкова І.О.) при розгляді ескізних 
архітектурних проектів на архітектурно-містобудівній раді враховувати   
встановлені   обмеження   продажу   алкогольних   напоїв  і  
тютюнових виробів в об’єктах торгівлі, ресторанного господарства  нового 
будівництва,  реконструкції,  розташованих на відстані до 25 метрів від 
фактичних меж земельних ділянок закладів освіти, з інформуванням про них 
суб'єктів господарювання - інвесторів. 
 
 3. Управлінню розвитку підприємництва, відділам загальному, 
інформатизації та якості виконкому міської ради (Рижкова І.О.,        
Мєшкова О.В., Білогай О.Ю.), редакції Криворізької міської комунальної 
газети “Червоний гірник” (Штельмах В.В.), комунальному підприємству “ТРК 
“Рудана” (Некрасова І.Ф.) забезпечити в 10-денний термін, згідно з 
регламентом, інформування населення міста у засобах масової інформації та 
на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі 
“Регуляторна політика” розділу “Розвиток підприємництва” про зміст  рішення 
та введення його до реєстру документів виконкому міської ради. 



 
4. Управлінню розвитку підприємництва виконкому міської ради: 
 

 4.1 інформувати Регіональне управління Департаменту “Спирт, 
Алкоголь, Тютюн” Державної   податкової   адміністрації   України   у   
Дніпропетровській області  про зміст цього  рішення; 
 

4.2 забезпечити виконання заходів із проведення базового, повторного 
та періодичного відстежень результативності цього рішення відповідно через 
шість місяців, один рік та раз кожні три роки. Звіт оприлюднити  в 
Криворізькій міській комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством. 
  

5. Вважати такими, що втратили чинність, п.2, підпункти 2.1, 2.2 
рішення міської ради від 27.04.2007 № 1143 “Про врегулювання питання 
продажу алкогольної і тютюнової продукції поблизу закладів освіти міста”, а 
пункти 3-7 вважати пунктами 2-6. 

 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань регуляторної політики та підприємництва        
(Сиротюк С.В.), керуючу справами виконкому Подоплєлову Н.Л. 

 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ 
 

регуляторного впливу до проекту рішення Криворізької міської ради 
“Про  внесення  змін  до  рішення  міської ради від 27.04.2007 № 1143 

“Про врегулювання питання продажу алкогольної і тютюнової 
продукції поблизу закладів освіти міста” 

 
       1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати 
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також 
оцінка важливості цієї проблеми.  
 
 Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям цього рішення, 
полягає в обмеженні доступу осіб, які не досягли 18 років, до вживання 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів, недопущенні відкриття нових 
об'єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства з реалізацією в них 
алкогольної та тютюнової продукції, розташованих поблизу закладів освіти 
міста, відповідно до вимог Державних будівельних норм ДБН 360-92** 
“Планування та забудова міських і сільських поселень”. Розробка і 
запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію  
Законів України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів”, “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання 
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення” дозволить 



максимілізувати використання ресурсного потенціалу територіальної громади 
зі зменшенням витрат тих суб’єктів господарювання, які планують 
упроваджувати діяльність в об’єктах бізнесу, розташованих поблизу 
навчальних установ. 

 
 2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 

розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного 
регулювання. 
 
 У зв’язку з відсутністю механізму визначення обмежень місць продажу 
алкогольної та тютюнової продукції поблизу закладів освіти у законодавчій 
нормативній базі проблему можна розв’язати шляхом адміністративних 
відносин  відповідно до вимог Законів України “Про державне регулювання 
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів”, "Про місцеве самоврядування в Україні", з 
прийняттям Криворізькою міською радою регуляторного акта  „Про  внесення  
змін  до  рішення  міської ради від 27.04.2007 № 1143 «Про врегулювання 
питання продажу алкогольної і тютюнової продукції поблизу закладів освіти 
міста». 

 
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 

розв’язана   за допомогою діючого регуляторного акта. 
 
За результатами публічних слухань 11.07.2008 з питання обговорення 

та перевірки сталого досягнення цілей, задекларованих при прийнятті 
діючого регуляторного акта - рішення  міської  ради  від  27.04.2007 № 1143 
“Про  врегулювання  питання  продажу  алкогольної   і   тютюнової   продукції   
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поблизу закладів освіти міста“, враховуючи пропозиції депутатів міської ради,  
суб’єктів   господарювання,   передбачається   внесення  змін  до  зазначеного   
рішення  міськради шляхом встановлення обмежень продажу алкогольної і 
тютюнової продукції в об’єктах торгівлі, закладах ресторанного  господарства 
нового будівництва, реконструкції, розташованих на відстані до 25 метрів від 
фактичних меж земельних ділянок дошкільних, загальноосвітніх, професійно-
технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. 

 
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 

регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних 
витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави 
внаслідок дії регуляторного акта. 

 
Прийняття цього регуляторного акта надасть можливість врегулювати 

питання встановлення обмежень місць продажу алкогольної і тютюнової  
продукції в об’єктах торгівлі, закладах ресторанного господарства нового 
будівництва, реконструкції. 

 
 Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є: 
 

Сфера впливу Вигоди Витрати 



Населення Реалізація прав та держав-
их гарантій громадян  на 
захист фізичного і психіч-
ного  здоров’я підлітків  
 

Відсутні 

Суб’єкти 
господарювання 

Упередження бізнесових ри-
зиків 

Незначні, що пов’язані з  
розробкою проектної доку-
ментації на об’єкти на 
початковій стадії 
 

Держава Формування в суспільстві 
здорового способу життя, 
захист дітей від негативного 
впливу алкогольної і тютю-
нової продукції 

Пов’язані з недоотриман-
ням бюджетом вартості від 
сплати коштів суб’єктами 
господарювання, нові 
об’єкти яких розміщено у 
безпосередній близькості 
(на відстані до 25 метрів) 
від закладів освіти, за 
ліцензії на право продажу 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 
 

 
5. Визначення цілей державного регулювання. 
 
Метою цього регуляторного акта є урегулювання питання щодо 

обмеження місць продажу алкогольної та тютюнової продукції в окремих 
об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, розташованих біля закладів 
освіти. 
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6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних 
способів досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не 
передбачають безпосереднього державного регулювання господарсь-
ких відносин. 

 
 У разі неприйняття зазначеного регуляторного акта пропонується 

рішення міськради від 27.04.2007 № 1143 «Про врегулювання питання 
продажу алкогольної і тютюнової продукції поблизу закладів освіти міста»: 

- залишити без зміни;  
- скасувати з активізацією заходів міської та районних робочих груп з 

протидії тіньовому виробництву, обігу алкогольної і тютюнової продукції 
щодо дотримання суб’єктами господарювання Законів України “Про 
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, “Про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров’я населення”, “Про захист прав споживачів”, виявлення 
таких фактів із вжиттям заходів щодо обмеження місць продажу алкогольної 
і тютюнової продукції в об'єктах торгівлі, ресторанного господарства 
відповідно до вимог діючого регуляторного акта - рішення міськради від 



26.03.2008 № 2387 “Про посилення заходів щодо протидії продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років”. 

 
7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 

встановлених цілей. 
 
Запропонований спосіб встановлення обмежень продажу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів в  об’єктах торгівлі, ресторанного господарства 
нового будівництва, реконструкції, розташованих на  відстані до 25 метрів 
від  фактичних меж земельних ділянок закладів освіти, надасть можливість 
не допустити відкриття нових об'єктів торгівлі, закладів ресторанного 
господарства, в яких планується реалізація зазначених груп товарів. 

 
8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених 

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта. 
 
Дія запропонованого регуляторного акта надасть можливість 

забезпечити єдині для всіх суб'єктів господарювання вимоги щодо 
дотримання чинного законодавства у частині недопущення продажу 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів неповнолітнім та підвищити 
відповідальність за порушення цих вимог (обмеження місць продажу 
алкогольної та тютюнової продукції за кожен виявлений такий факт 
незалежно від місця розташування об'єктів). 
         Цей регуляторний акт підлягає оприлюдненню в Криворізькій міській 
комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній сторінці виконкому 
міськради в мережі Інтернет і лише після цього набуває чинності. 
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 9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у 
разі прийняття запропонованого регуляторного акта. 

 
Підготовленим проектом регуляторного акта пропонується обмежити 

продаж алкогольної і тютюнової продукції в об'єктах торгівлі та ресторанного 
господарства нового будівництва, реконструкції, розташованих на  відстані 
до 25 метрів від фактичних меж земельних ділянок дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації, на початковій стадії проектування об'єктів, при розгляді 
ескізних архітектурних проектів архітектурно-містобудівною радою.  
 
        10. Обґрунтування  можливості досягнення встановлених цілей з 
найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян, 
держави. 
 
 Досягнення запропонованим регуляторним актом визначених цілей   не 
впливає на економічні витрати держави, громади, але у суб’єктів 
господарювання вони є, тому що це пов’язано з проектуванням об'єктів на 
початковій стадії. 



 
11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 

запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні 
витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути 
кількісно визначені. 

 
Не всі вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого 

регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені, а основними якісними 
показниками цього регуляторного акта є реалізація державних і місцевих 
програм, метою яких є здійснення пріоритетних заходів щодо запобігання 
алкоголізму та тютюнопалінню в місті. 
  
     12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 
регуляторного акта залежно від ресурсів,  якими  розпоряджаються 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та 
юридичні особи, які повинні впроваджувати  та виконувати їх. 

      
Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не потребує 

додаткових витрат із місцевого бюджету, крім коштів суб’єктів 
господарювання, що пов’язані з виконанням проектної документації на 
об'єкти з продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
 
        13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію 
запропонованого регуляторного акта. 
 
 При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на 
дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися 
відповідні коригування. 
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14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регулятор-

ного  акта. 
 
Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта встановлюється 

довгостроковий. За підсумками аналізу відстеження його результативності та 
у разі прийняття нових нормативних актів на державному рівні до нього 
можуть вноситися відповідні зміни та доповнення. 
 

15. Визначення показників результативності регуляторного акта. 
 
Головним чинником результативності цього регуляторного акта є 

кількість обмежень місць продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
в об'єктах торгівлі, ресторанного господарства нового будівництва, 
реконструкції, які розташовані на  відстані до 25 метрів від   фактичних меж 
земельних ділянок закладів освіти. 

 
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 

відстеження результативності регуляторного акта у разі  його  
прийняття. 

 



Результативність цього регуляторного акта  буде відстежуватись за 
рахунок: 

- моніторингу встановлених обмежень  продажу алкогольної і тютюнової 
продукції в нових об’єктах торгівлі та ресторанного господарства,  
розташованих на  відстані до 25 метрів від   фактичних меж земельних 
ділянок дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; 

- здійснення аналізу показників зменшення вживання  алкогольних 
напоїв  та тютюнових виробів підлітками міста за даними управлінь охорони 
здоров'я, освіти і науки, комітету у справах сім'ї і молоді виконкому 
міськради; 

- базового відстеження через 6 місяців від дати публікації рішення 
міськради в міській газеті «Червоний гірник», на офіційній сторінці 
виконкому міськради в мережі Інтернет; 

- повторного відстеження через рік від дати публікації рішення 
міськради в міській газеті «Червоний гірник»; 

- періодичного відстеження через 3 роки після закінчення заходів з 
повторного відстеження рішення міськради. 
 
 Розробником проекту рішення та аналізу його регуляторного 
впливу є управління розвитку підприємництва виконкому міськради 
(кімн.504, тел.92-13-75, 92-13-76) 


