
 
 
 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Адреса: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вулиця Шевченка, будинок 2а,  тел.: 045-97-60-400, 

http://www.imr.gov.ua/, e-mail:0459760400@ukr.net, код ЄДРПОУ 41063046 

   

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проекту регуляторного акта 
Відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності", з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та 

юридичних осіб, їх об'єднань оприлюднюється проект «Про встановлення обмеження 

продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових 

на території м. Ірпеня»  

Проект розроблений комунальним підприємством «Муніципальна варта» Ірпінської 

міської ради Київської області.  

Проект спрямований на зниження рівня вживання алкогольних напоїв 

неповнолітніми особами та зниження криміногенної ситуації в місті, а саме порушення 

громадського порядку та тиші в нічний час доби.  

З метою недопущення поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та 

слабоалкогольних напоїв, пияцтва, порушень громадського порядку та дотримання тиші у 

нічний час доби, керуючись Конституцією України, ст. 156, 178 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Законом України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Законом України «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», ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів» Постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 

«Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», Правил 

благоустрою міста Ірпеня. 

Підставою для розробки проекту є неодноразові звернення громадян та прийняття 

Законом України «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» 

Проект разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у мережі 

Інтернет: на інтернет сторінці Ірпінської міської ради, в рубриці Регуляторна політика.  

З текстом проекту та аналізом його регуляторного впливу можна ознайомитися 

Комунальному підприємстві «Муніципальна варта» Ірпінської міської ради Київської 

області м. Ірпінь вул. Шевченка,2а.  

Зауваження та пропозиції у письмовій формі від фізичних та юридичних осіб, їх 

об'єднань приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення на адресу 

розробника:  

08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а. КП «Муніципальна 

варта» Ірпінської міської ради Київської області, або email: 0459760400@ukr.net.  
 

З повагою 

Начальник комунального підприємства 

"Муніципальна варта" 

Ірпінської міської ради              ______________________   М. М. Ковальчук  


