
 

 
 
 

Конотопська міська рада 
Виконавчий комітет 

Р І Ш Е Н Н Я 
від   28.03.2016    №   90   
м.Конотоп 

 

 

Про встановлення заборони 

щодо продажу алкогольних та 

слабоалкогольних напоїв  

 

 

 

 Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 30, частини 1  статті 52  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 6 Закону 

України «Про військово-цивільні адміністрації», статті І Закону України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Указу Президента 

України від 05.03.2015 №123/2015 «Про утворення військово-цивільних 

адміністрацій», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 

26.01.2015 №47-р «Про встановлення режимів підвищеної готовності та 

надзвичайної ситуації», складну суспільно-політичну ситуацію, що склалася в 

місті, з метою попередження випадків травматизму та загибелі 

військовослужбовців та цивільного населення:  

 

виконком  міської  ради  в и р і ш и в: 

 

1.Заборонити продаж на території міста Конотоп алкогольних та 

слабоалкогольних напоїв особам, які мають ознаки належності до будь-якого 

військового формування (наявність уніформи, озброєння). 

 2.Управлінню економіки Конотопської міської ради (начальник               

Гапєєва Л.А.) спільно з сектором міської ради з питань внутрішньої політики 

(завідувач Панченко І.А.) забезпечити інформування на території міста Конотоп 

суб’єктів господарювання та населення про заборону, встановлену цим 

рішенням.  

 3.Відділу поліції (м.Конотоп) головного  управління національної поліції 

у Сумській області (в.о.начальника  Чміль С.В.): 

 1) Забезпечити виконання пункту 1 цього рішення та вживати заходів, в 

межах повноважень, щодо недопущення його порушення. 



 

 2) Про факти виявлених порушень щодо заборони, встановленої пунктом 

1 цього рішення, інформувати щотижнево виконавчий комітет Конотопської 

міської ради. 

 4.Рекомендувати: 

1) Командирам (начальникам) військових частин, військовослужбовці 

яких дислокуються на території міста Конотоп: 

 посилити контроль щодо недопущення розпивання пива, алкогольних та 

слабоалкогольних  напоїв військовослужбовцями, військовозобов’язаними та 

резервістами під час проходження зборів на території військових частин, 

військових об’єктів; 

  у разі виявлення фактів щодо місць продажу алкогольних та 

слабоалкогольних  напоїв військовослужбовцям оперативно інформувати відділ 

поліції (м.Конотоп) головного  управління національної поліції у Сумській 

області для вжиття заходів в межах повноважень. 

5.Це рішення набирає чинності з дня його опублікування. 

6.Інформацію про хід виконання даного рішення надати міському голові 

до 01.05.2016. 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Степанченко І.О. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  А.Ю.Семеніхін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гапєєва Л.А. 6 34 76 


