
 

 
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

VII  сесії міської ради 6 скликання 

  

від  24 лютого  2010 р. № 6 

      м. Шепетівка 

     Про обмеження перебування дітей у закладах дозвілля, 

громадського харчування, комп’ютерних клубах, залах 

ігрових автоматів, на вулицях та інших громадських 

місцях  

 

На підставі Закону України "Про охорону дитинства", ст. 15-3 Закону України "Про державне 

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

тютюнових виробів", зважаючи на стан криміногенної обстановки у підлітковому середовищі на 

території міста, вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми 

спиртних напоїв, тютюнопаління, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво, 

керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 Обмежити перебування дітей без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють, у закладах 

дозвілля, громадського харчування, розважальних закладах, на вулицях міста та інших громадських 

місцях   у вечірній час після 22 години в осінньо-весняний період, а у літній період – після 23 години. 

1. Шепетівському МВ УМВС України в Хмельницькій області, службі у справах дітей 

виконавчого комітету Шепетівської міської ради забезпечити постійний та дієвий контроль за 

дотриманням обмеження перебування дітей без супроводу батьків або осіб, що їх замінюють, 

у закладах дозвілля, громадського харчування, розважальних закладах, на вулицях міста та 

інших громадських місцях   у вечірній час після 22 години в осінньо-весняний період, а у 

літній період – після 23 години, з цією метою організовувати та проводити систематичні 

рейди.  

2. Міському управлінню освіти  активізувати інформаційно-просвітницьку роботу з 

батьківською громадськістю,   з цією метою розробити та впровадити інноваційні форми та 

методи роботи з батьками щодо питань правової освіти. 

3. Шепетівському МВ УМВС України в Хмельницькій області активізувати роботу щодо 

виявлення і притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх та дорослих осіб 

за паління у невстановлених місцях, розпиття спиртних напоїв і появу у нетверезому стані в 

громадських місцях, продаж дітям спиртних напоїв і тютюнових виробів, доведення підлітків 

до стану алкогольного сп’яніння. 

4. Шепетівській об’єднаній Державній податковій інспекції  у  випадку виявлення фактів 

продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів дітям, що є порушенням законодавства, 

ініціювати питання щодо позбавлення ліцензії суб’єктів господарювання на право роздрібної 

торгівлі. 

5. Дане рішення опублікувати в міських засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Зайцеву 

Т.Г., постійну комісію  міської ради з питань  охорони здоров’я, освіти,   молодіжної політики  

/Собчук Н.М./. 

 

 Міський голова                                      С.Антонюк 

  


