
 
 

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
Дніпропетровська область 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
 
“Про посилення заходів щодо протидії продажу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років” 
 

 З метою посилення заходів щодо протидії продажу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, на виконання  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”, враховуючи результати публічних 
слухань 12.11.2007 з питання обговорення ефективності дії  рішення міської 
ради від  27.04.2007 № 1143  “Про врегулювання питання продажу 
алкогольної і тютюнової продукції  поблизу  закладів освіти  міста“ та звіту 
про базове  відстеження  результативності  дії  цього  рішення, керуючись 
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
вирішила: 

1. Встановити, що міською радою обмежуються місця продажу  та 
споживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів у разі наявності 
заактованого факту продажу цих товарів в об’єктах торгівлі, закладах 
ресторанного господарства  особам, які не досягли 18 років. 
 2. Виконкомам   районних  у  місті  рад  (Степанюк С.Д., Колесник І.В., 
Хісний В.Ф., Рижков Є.В., Бєліков К.А., Розумнюк О.М., Коверніченко С.М.) 
при  службах у справах дітей  для населення міста  організувати та 
забезпечити роботу «гарячої лінії» з питання інфор-мування про факти 
порушення в об’єктах торгівлі та закладах    ресторанного   господарства   
вимог   Закону   України   «Про  державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів» у частині продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, 
які  не досягли  18 років,  для  термінового  реагування  органами  
державного  контролю  та  нагляду.  
  3. Рекомендувати Криворізькому міському управлінню УМВС України в 
Дніпропетровській області (Білоусов О.І.), міжрайонним державним 
податковим інспекціям у м.Кривому Розі (Катченко В.Є., Сорокіна Л.М.,  
Панасенко Г.Б.),  відділу по захисту прав споживачів у Криворізькому регіоні 
Головного Дніпропетровського обласного управління у  справах захисту прав 
споживачів (Філіпчук Н.Г.) проводити планові заходи зі здійснення 
державного нагляду (контролю) з питання виявлення фактів продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, та 
у разі встановлення таких порушень інформувати міську  робочу  групу  з  
протидії  тіньовому виробництву,  обігу алкогольної і тютюнової продукції з 
наданням відповідних пропозицій щодо обмеження місць продажу та 
споживання в об’єктах торгівлі і ресторанного господарства алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів. 

 4. Редакції Криворізької міської комунальної газети „Червоний гірник” 
(Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК „Рудана” (Некрасова І.Ф.), 



  

управлінню освіти і науки (Лопатнюк О.М.), охорони здоров’я (Світловський 
О.А.), службі у справах дітей (Хоружева Л.М.) виконкому міської ради із 
залученням батьківської громадськості  активізувати профілактичні, 
просвітницькі заходи, спрямовані на попередження вживання алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів серед  дітей та молоді.   

5. Вважати такими, що втратили чинність, пункти  1, 3, 5, 6 та підпункт 
2.2 рішення  міської ради від 27.04.2007 №1143 “Про врегулювання питання 
продажу алкогольної і тютюнової продукції   поблизу  закладів освіти  міста “. 

6. Управлінню розвитку підприємництва виконкому міськради (Рижкова 
І.О.): 

6.1 здійснювати виконання заходів щодо проведення базового, 
повторного та періодичного відстежень результативності дії цього рішення 
відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні три роки. Звіт 
оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті „Червоний гірник” та 
на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, 
визначені чинним законодавством; 
       6.2 інформувати Регіональне управління Департаменту “Спирт, Алкоголь, 
Тютюн” Державної податкової адміністрації України у Дніпропетровській 
області  про  втрату  чинності пунктів рішення  міської ради від 27.04.2007 
№1143 та визначені рішеннями міськради місця обмеження продажу та 
споживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів; 
       6.3 разом з відділом інформатизації та якості виконкому міської ради  
(Білогай О.Ю.) забезпечити:   

6.3.1 в 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення 
міста у засобах масової інформації та на офіційній сторінці виконкому 
міської ради в мережі Інтернет у підрозділі „Регуляторна політика” розділу 
„Розвиток підприємництва” про зміст рішення та введення його до реєстру 
документів виконкому міської ради; 

6.3.2 вилучення  рішення міської ради від  24.04.2007 №1143 “Про 
врегулювання питання продажу алкогольної і тютюнової продукції  поблизу  
закладів освіти  міста“ з  реєстру регуляторних  актів - рішень  міської  ради 
та інформування про  це  у визначений  спосіб. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні  комісії міської  
ради  з  питань  регуляторної  політики  та  підприємництва,  освіти та  науки 
(Сиротюк С.В., Любченко Т.А.), координацію  роботи - на заступника міського 
голови – начальника управління розвитку підприємництва виконкому 
міськради Подоплєлову Н.Л., голів  районних  у  місті  рад. 
 
                                                               
                                                        АНАЛІЗ 
регуляторного впливу до проекту  рішення Криворізької міської ради  

„Про посилення заходів щодо  протидії продажу алкогольних  напоїв та  
тютюнових виробів   особам, які не досягли 18 років” 

 
1. Визначення та аналіз проблем, які пропонується розв’язати 

шляхом державного регулювання господарських відносин, а також 
оцінка важливості цих проблем 
           Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям даного рішення, 
полягає в посиленні заходів щодо протидії продажу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, в  частині планування 
заходів зі здійснення державного нагляду(контролю) правоохоронних  органів 



  

міста, міжрайонних державних податкових інспекцій у м.Кривому Розі, 
відділу по захисту прав споживачів у  Криворізькому регіоні Головного 
Дніпропетровського обласного управління у  справах захисту прав 
споживачів  згідно з вимогами Закону України „Про основи засади 
державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності”  щодо 
виявлення фактів продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, 
які не досягли 18 років, та, у разі встановлення таких порушень   надання 
відповідних пропозиції стосовно обмеження місць продажу та споживання 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів в об’єктах торгівлі і закладах  
ресторанного господарства по кожному конкретному  випадку; активізації  
профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на попередження 
вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів серед  дітей  та  молоді; 
формування в суспільстві здорового способу життя, реалізація законних прав 
та державних гарантій громадян  на захист фізичного і психічного  здоров’я   
дітей,  їх захист від негативного впливу алкогольної і тютюнової продукції. 

 
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 

розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного 
регулювання 
 Проблема, яку передбачається  розв’язати  з  прийняттям даного  
рішення,  не  може  бути розв’язана  за  допомогою діючих  ринкових  
механізмів.  Вона  потребує  регулювання і полягає у забезпеченні державної 
політики  щодо попередження вживання алкогольних напоїв,  тютюнових 
виробів серед дітей та молоді, а  на  місцевому  рівні - активізації  роботи    
компетентних  органів  державного  контролю та  нагляду  у частині  
забезпечення  ними дієвого  контролю  за  дотриманням  суб’єктами  
господарювання вимог, визначених  Законами 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”.  
  

3. Обґрунтування, чому  визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення 
змін  до нього  
  В  рамках акції “Фальсифікат” з  2004 року,  згідно з рішенням виконкому  
міськради від 11.02.2004 №70 “Про виконання доручень щодо протидії 
тіньовому виробництву, обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів у місті” 
районними робочими групами з протидії тіньовому обігу алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, до  складу  яких  ввійшли  представники  органів  
державного  контролю  та  нагляду, в  місті Кривому Розі проводяться 
перевірки, обстеження об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, 
дрібнороздрібної мережі з питання дотримання в них   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”. За результатами цієї роботи, враховуючи   
подання  районних робочих груп з протидії тіньовому обігу алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів, органів державного контролю та нагляду про 
встановлені  систематичні  порушення  вимог  чинного  законодавства  у  
сфері  обігу  алкогольної  і  тютюнової  продукції  Криворізькою  міською 



  

радою прийнято 10 рішень, якими в 28 об’єктах торгівлі та ресторанного 
господарства  обмежено   продаж алкогольних напоїв  і в 4 -  тютюнових 
виробів. 
        У 2007 році прийнято рішення Криворізької міської ради  від 27.04.2007 
№1143 «Про врегулювання питання продажу алкогольної і тютюнової 
продукції поблизу закладів освіти міста», впровадження  якого мало на  меті  
вжиття  заходів  стосовно припинення  вільного  доступу  в  придбанні та 
споживанні алкогольних напоїв, тютюнових виробів дітьми; захисту 
підростаючого  покоління від негативного впливу даної продукції, зміцненню 
їх здоров’я. Рішенням передбачалось обмежувати  місця  продажу  
алкогольної та  тютюнової  продукції в  об’єктах торгівлі та ресторанного 
господарства, які  розташовані в радіусі до 25 метрів від фактичних меж 
земельних ділянок закладів освіти. Проведений аналіз звернень, які надійшли 
до  виконкому  міської  ради  від  громадян, батьківських  комітетів  шкіл, 
депутатів міськради, суб’єктів господарювання, виконкомів районних у місті 
рад під  час проведення  публічних слухань 12.11.2007, базового відстеження 
результативності дії  даного  рішення міської ради  стосовно недостатньої 
ефективності  дії  окремих пунктів цього регуляторного акта, свідчить про  
те, що  зазначене рішення міськради  не виконується в повному обсязі і  його 
впровадження  на  даному  етапі  не  забезпечило    в  повній мірі   
очікуваних  результатів.   
        З огляду на  це,  Криворізькою  міською  радою  прийнято  рішення (від  
28.11.2007 №1921), яким визначені  першочергові   заходи  з виконання  
вимог  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», у т.ч. щодо 
активізації  контрольно-перевірочної  роботи відповідних органів контролю. У   
2007  році міжрайонними державними податковими інспекціями, 
Криворізьким регіональним відділом  управління  у справах захисту прав 
споживачів у Дніпропетровської області,  районними відділами кримінальної  
міліції у  справах дітей виявлено незначну кількість порушень (всього - 5) з 
питання  невиконання вимог  діючого  законодавства в  частині заборони  
продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів дітям. 
        Оскільки  результатом даного  регуляторного  акта є прийняття рішень 
міської  ради щодо  обмеження  місць  продажу   алкогольних  напоїв,  
тютюнових  виробів по кожному  конкретному об’єкту, в  якому встановлені 
заактовані  факти  продажу  алкогольних  напоїв,  тютюнових  виробів  
особам, які  не  досягли  18  років, цю  проблему   неможливо  вирішити у  
повному обсязі  за  допомогою діючого  регуляторного  акту - рішення  міської 
ради від 27.04.2007 №1143 «Про врегулювання питання продажу алкогольної 
і тютюнової продукції поблизу закладів освіти міста» та інших  нормативно-
правових актів міської ради, її  виконкому. Тому, для  вирішення  означеної  
вище  проблеми  пропонується  новий  регуляторний  акт. 
 

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 

Очікуваними вигодами та витратами внаслідок прийняття зазначеного 
рішення є: 



  

 
Сфера впливу Вигоди Витрати 

Населення Реалізація законних прав та 
державних гарантій громадян  
на захист фізичного і 
психічного  здоров’я   дітей 
 

Витрати відсутні 

Суб’єкти 
господарювання 

Відсутні Зниження рівня  
товарообігу в об’єктах 
торгівлі та ресторанного 
господарства, в  яких  
будуть  заактовані 
факти продажу 
алкогольної  і тютюнової  
продукції  особам,  які 
не  досягли 18 років,  
майже  до 50%, що 
вплине на їх фінансову 
діяльність 

Держава Формування в суспільстві 
здорового способу життя, 
сприяння зміцненню здоров’я 
дітей, їх захист від негативного 
впливу алкогольної і тютюнової 
продукції; надходження  
додаткових коштів  до  
бюджету  від  сплати  
нарахованих  фінансових  
санкцій  за  встановленні  
порушення вимог 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”.  
 

Щорічні втрати бюджету 
від несплати суми  за 
ліцензії на право 
роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями і 
тютюновими виробами 
складують відповідно з 
кожного об’єкта торгівлі 
та ресторанного 
господарства, в  яких  
будуть  заактовані 
факти продажу 
алкогольної  і тютюнової  
продукції  особам,  які 
не  досягли 18 років 
відповідно 8,5 тис.грн.  
та  2,0 тис.грн.  

 
5. Визначення цілей державного регулювання 



  

Цілями  даного  регуляторного  акта є: 
- посилення  заходів  органів  державного  контролю  та  нагляду з  
проведення контрольно-перевірочної роботи щодо виявлення та упередження 
фактів продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не 
досягли 18 років; 
- активізації  профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на 
упередження вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів серед  
дітей  та  молоді; 
- формування в суспільстві здорового способу життя, реалізація законних 
прав та державних гарантій громадян  на захист фізичного і психічного  
здоров’я   дітей,  їх захист від негативного впливу алкогольної і тютюнової 
продукції. 
 

6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів 
досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин 
        Першою  альтернативою, у разі неприйняття зазначеного регуляторного 
акта, пропонується подальше  впровадження  дії  рішення  міськради від 
27.04.2007 №1143 “Про врегулювання питання продажу алкогольної і 
тютюнової продукції поблизу закладів освіти міста”. Проте, публічні  слухання 
та проведений аналіз звернень за період базового відстеження 
результативності дії  даного  рішення міської ради, які надійшли до  
виконкому  міської  ради  від  громадян, батьківських комітетів шкіл, 
депутатів міськради, суб’єктів господарювання, виконкомів районних у місті 
рад стосовно недостатньої ефективності  дії  окремих пунктів рішення 
міськради  №1143 з визначення  місць обмеження продажу алкогольної і 
тютюнової продукції в об’єктах торгівлі, ресторанного господарства, які 
розташовані у радіусі 25 метрів від закладів освіти, через відсутність 
правоустановчих  документів на  користування земельними ділянками під 
розміщення дошкільних, загальноосвітніх закладів, свідчать про  те,  що 
зазначене рішення  не виконується в повному обсязі і його дія  на  даному  
етапі  не  забезпечила    очікуваних  результатів (з 41-го об’єкта, в яких 
передбачалось обмеження  продажу алкогольної і тютюнової продукції, за  
період  з  травня по листопад 2007 року  анульовано  лише  8  ліцензій  на  
продаж  такої  продукції  біля  освітніх  та   дитячих  закладів  міста).   
              Другою альтернативою  може  бути  продовження  вжиття  заходів 
міської та районних робочих груп з протидії тіньовому виробництву, обігу 
алкогольної і тютюнової продукції по дотриманню 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” у частині посилення контролю за 
недопущенням продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, 
які не досягли 18 років. Але, аналіз  виконання  цієї роботи  показує,  що  
перевірки  об’єктів  торгівлі, закладів   ресторанного  господарства  не  носять  
конкретної  направленості.  
 

7.Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 
встановлених цілей 



  

 Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми  є  більш дієвим 
ніж той, який був визначений рішенням міської ради від 27.04.2007 №1143 
«Про врегулювання питання продажу алкогольної і тютюнової продукції 
поблизу закладів освіти міста», так  як  активізація роботи органів  
державного  контролю та  нагляду, громадськості, батьківських комітетів 
шкіл  надасть  можливість  реалізувати  законні  права та державні гарантії 
громадян  на захист фізичного і психічного  здоров’я підлітків,  а  активізація 
роботи  правоохоронних  органів міста, міжрайонних державних податкових 
інспекцій у м.Кривому Розі, відділу по захисту прав споживачів у  
Криворізькому регіоні Головного Дніпропетровського обласного управління у  
справах захисту прав споживачів  надасть можливість упередження  фактів 
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 
років через вжиття заходів по обмеженню місць продажу та споживання в 
алкогольних напоїв та тютюнових  виробів в об’єктах торгівлі і закладах  
ресторанного господарства, де будуть виявлені  і  заактовані такі факти. 

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

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта 
         Для  розв’язання зазначеної  проблеми даним регуляторним актом 
пропонується  вживати  заходів  по таких основних напрямах: 

- організація та забезпечення виконкомами районних у місті рад роботи 
«гарячої лінії» з питання інформування про факти порушення в об’єктах 
торгівлі та закладах    ресторанного   господарства   вимог   Закону  України   
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» в частині 
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам,  які  не досягли  
18 років,  для  термінового  реагування  органами  державного  контролю  та  
нагляду; 
 - проведення  Криворізьким міським управлінням УМВС України в 
Дніпропетровській області, міжрайонними державним податковим 
інспекціям у м.Кривому Розі, відділом по захисту прав споживачів у  
Криворізькому регіоні Головного Дніпропетровського обласного управління у  
справах захисту прав споживачів  планових заходів зі здійснення державного 
нагляду (контролю) з питання виявлення фактів продажу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, та,  у разі 
встановлення таких порушень, інформування  міської  робочої  групи  з  
протидії  тіньовому виробництву,  обігу алкогольної і тютюнової продукції з 
наданням відповідних пропозицій щодо обмеження місць продажу та 
споживання в об’єктах торгівлі і ресторанного господарства алкогольних 
напоїв, тютюнових виробів; 

-  активізація профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на 
попередження вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів серед  
дітей та молоді редакцією Криворізької міської комунальної газети „Червоний 
гірник”, комунальним підприємством ТРК „Рудана” , управліннями освіти і 
науки, охорони здоров’я , службою у справах дітей виконкому міської ради із 
залученням батьківської громадськості. 

 
9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у 

разі прийняття запропонованого регуляторного акта 
  Підготовленим проектом регуляторного акта пропонується  за  

поданням  виконкомів  районних  у  місті  рад,  враховуючи результати  



  

роботи „гарячої  лінії”, батьківських комітетів шкіл,  громадськості,  
результати  перевірок  об’єктів  органами  державного  контролю  та  
нагляду, рішенням  міської  ради встановлювати місця обмеження 
продажу  алкогольної і тютюнової продукції в  об’єктах торгівлі та 
ресторанного господарства, в  яких  будуть  заактовані факти продажу 
алкогольної  і тютюнової  продукції  особам,  які не  досягли 18 років. 
Розробка  проектів  рішень по  кожному  конкретному  об’єкту 
проводиться  управлінням розвитку підприємництва виконкому 
міськради   з  інформуванням Регіонального управління Департаменту 
“Спирт, Алкоголь, Тютюн” Державної податкової адміністрації України 
у Дніпропетровській області  про  визначені рішеннями міськради 
місця обмеження продажу та споживання алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів в об’єктах торгівлі, закладах ресторанного 
господарства  для прийняття ним відповідних заходів з  припинення  
дії ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 
тютюновими виробами. 

 
         10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей є 
можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, 
громадян, держави 
 Впровадження та виконання вимог даного  регуляторного акта не 
потребує додаткових витрат з місцевого бюджету та суб’єктів 
господарювання, але щорічні втрати бюджету від несплати суб’єктами 
господарювання обов’язкових  платежів, які  передбачені  державою в  разі  
здійснення господарської  діяльності у  сфері торгівлі алкогольними напоями і 
тютюновими виробами тільки  від несплати вартості за ліцензії на право 
роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами складуть 
відповідно з  об’єкта,  в  якому обмежено  продаж цих  товарів  відповідно      
8,5 тис.грн.  та  2,0 тис.грн.. Через  обмеження    в об’єктах торгівлі та 
ресторанного господарства,  в  яких  будуть  заактовані факти продажу 
алкогольної  і тютюнової  продукції  особам,  які не  досягли 18 років, 
продажу зазначеної  групи  товару може виникнути ситуація  зниження 
товарообігу,  рівня  доходів суб’єктів  господарювання  майже  до 50%. Але, в 
подальшій  практиці  очікується посилення їх відповідальності; стале  
надходження   до  бюджету  відповідних  платежів за  здійснення  
господарської  діяльності  у  сфері  обігу  алкогольної  продукції. 
 
 

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 акту є реалізація  результативних  заходів 
щодо запобігання алкоголізму та тютюнокурінню серед  дітей. 
          Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість  реалізації: 
- для громади – їх законних прав та державних гарантій  на захист фізичного 
і психічного  здоров’я   дітей ; 



  

- для держави - формування в суспільстві здорового способу життя, сприяння 
зміцненню здоров’я дітей, їх захист від негативного впливу алкогольної і 
тютюнової продукції;    активізація  роботи  органів  державного  контролю 
та  нагляду (Криворізьке міське управління УМВС України в 
Дніпропетровській області, міжрайонні  державні податкові інспекції у 
м.Кривому Розі, відділ по захисту прав споживачів у  Криворізькому регіоні 
Головного Дніпропетровського обласного управління у  справах захисту прав 
споживачів)  з  проведення планових заходів зі здійснення державного 
нагляду (контролю) стосовно встановлення  заактованих  фактів продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років; 
- для  суб’єктів  господарювання,  які здійснюють  господарську  діяльність  у  
сфері  обігу,  споживання алкогольних,  тютюнових  виробів - підвищення  їх   
відповідальності за недопущення   фактів продажу   зазначеної  продукції  
особам,  які  не  досягли  18 років та  дотримання  вимог  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”. 

 
12. Можливість впровадження виконання  вимог  регуляторного  

акта   
              Впровадження  даного регуляторного акту надасть змогу посилити 
проведення заходів щодо протидії продажу алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів особам, які не досягли 18 років, на виконання  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”, більш результативно використовувати 
повноваження  органів державного  контролю  та  нагляду.  Впровадження та 
виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з 
місцевого бюджету та суб’єктів господарювання. 
 

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію 
запропонованого регуляторного акта 

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути  на 
дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись 
відповідні коригування та доповнення. 

 
 
14. Обгрунтування запропонованого строку чинності 

регуляторного акта 
             Даний 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. 
           Термін дії запропонованого проекту регуляторного акта 
встановлюється довгостроковий.  У разі  виникнення необхідності  до нього  
можуть бути  внесені зміни  за підсумками проведеного аналізу відстежень 
його результативності.   

  
15. Визначення показників результативності регуляторного акта 

       Головним чинником результативності цього регуляторного акта є: 



  

-  використання  територіальною громадою міста   законних прав та 
державних гарантій  на захист фізичного і психічного  здоров’я   дітей ; 
- формування в суспільстві здорового способу життя, сприяння зміцненню 
здоров’я дітей, їх захист від негативного впливу алкогольної і тютюнової 
продукції;  
- активізація  роботи  органів  державного  контролю та  нагляду 
(Криворізьке міське управління УМВС України в Дніпропетровській області, 
міжрайонні  державні податкові інспекції у м.Кривому Розі, відділ по захисту 
прав споживачів у  Криворізькому регіоні Головного Дніпропетровського 
обласного управління у  справах захисту прав споживачів)  з  проведення 
планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) стосовно 
виявлення фактів продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, 
які не досягли 18 років; 
- підвищення  відповідальності  суб’єктів  господарювання,  які здійснюють  
господарську  діяльність  у  сфері  обігу,  споживання алкогольних,  
тютюнових  виробів  в  частині  не  допущення   фактів продажу   зазначеної  
продукції  особам,  які  не  досягли  18 років та  дотримання  вимог  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”. 
 
          16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта в разі його 
прийняття 
         Результативність даного регуляторного акта  буде відстежуватись за 
рахунок аналізу кількості : 
- надходжень на «гарячу лінію»  при виконкомах районних у місті рад   
інформувань про факти продажу  алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
особам,  які  не досягли  18 років,  в об’єктах торгівлі та закладах  
ресторанного   господарства   та  вжитих   заходів  реагування  органами 
державного  контролю  та  нагляду;  
- проведених планових заходів Криворізьким міським  управлінням УМВС 
України в Дніпропетровській області, міжрайонними державними 
податковими інспекціями у м.Кривому Розі, відділом по захисту прав 
споживачів у Криворізькому регіоні Головного Дніпропетровського обласного 
управління у  справах захисту прав споживачів зі здійснення державного 
нагляду (контролю) з питання виявлення та актування фактів продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років;  
- прийнятих  рішень  міської  ради про  обмеження  місць продажу та 
споживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів,  у разі наявності 
заактованого факту продажу цих товарів в об’єктах торгівлі, закладах 
ресторанного господарства  особам, які не досягли 18 років;   
 - проведених управліннями освіти і науки, охорони здоров’я , службою у 
справах дітей виконкому міської ради із залученням батьківської 
громадськості профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих на 
попередження вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів серед  
дітей та молоді  з  висвітленням їх результативності  в міській комунальній  
газеті „Червоний гірник”, на  ТРК „Рудана”. 
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