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регуляторна політика
Ківерцівська міська рада
Волинської області шостого скликання

РІШЕННЯ

2011 року
ПРОЕКТ №
Про впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв
та пива у роздрібній торгівельній мережі міста Ківерці
Відповідно до статті 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження
споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв”, Закону України “Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів”, беручи до уваги рішення Волинської обласної ради від
16.09.2011 року № 6/15 “Про впорядкування продажу пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у роздрібній торгівельній мережі населених пунктів Волинської області”, з
метою формування в суспільстві здорового способу життя, зниження рівня споживання
пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зниження рівня криміногенної ситуації в
місті, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Заборонити продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного) у торгівельній мережі міста (за винятком закладів ресторанного господарства, кафе,
барів) з 22.00 години вечора до 8.00 години ранку.
2. Рекомендувати Ківерцівському РВ УМВС України у Волинській області забезпечити в
межах своїх повноважень контроль за дотриманням цього рішення.
3. Виконавчому комітету міської ради довести рішення до відома населення міста
через засоби масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови Зінюка О.М.
			

Аналіз регуляторного впливу

до рішення “Про впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних
напоїв та пива у роздрібній торгівельній мережі міста Ківерці”
1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного
регулювання.
На сьогодні у місті Ківерці алкогольні
та слабоалкогольні напої продаються як
в денний так і в нічний час через мережу
стаціонарних об’єктів торгівлі та малих архітектурних форм, де постійно збирається
молодь у нічний період часу.
До виконавчого комітету міської ради
надходять скарги від населення міста
щодо порушення тиші і громадського правопорядку в нічний час біля стаціонарних
об’єктів торгівлі та малих архітектурних
форм, де постійно збирається молодь, які
вживають алкогольні та слабоалкогольні
напої. Ця ситуація має негативний вплив
на якість життя громадян:
- спричиняє значне порушення тиші та
призводить до численних скарг мешканців
міста;
- збільшує чисельність людей, а
особливо молоді, які постійно вживають
алкогольні напої, пиво, що поступово веде
до деградації та скоєння злочинів у стані
алкогольного сп’яніння.
У даній ситуації виникає необхідність прийняття регуляторного акту, який
сприятиме обмеженню розповсюдження
алкогольної залежності серед населення,
а особливо молоді, зменшенню кількості
злочинів, що скоєні особами у стані

алкогольного сп’яніння, захистить населення від шкідливого впливу шуму та
забезпечить громадський спокій.Проблема
виникла в тому числі і в зв’язку з відсутністю або недостатньою жорсткістю законодавчої бази щодо реалізації алкогольних
напоїв та пива. Нині, у зазначеній сфері
цивільно-правових відносин діють Закон
України від 21.05.1997 р. № 280/97-В “Про
місцеве самоврядування в Україні”, Закон
України від 03.06 2004 року № 1745 “Про
внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту населення від
впливу шуму”, Закон України від 21 січня
2010 року № 1824 “Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
обмеження споживання і продажу пива та
слабоалкогольних напоїв”, Закон України
від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР “Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та тютюнових виробів”,
Постанова Кабінету Міністрів України від
30.07.1996 № 854 “Про затвердження
Правил роздрібної торгівлі алкогольними
напоями”. Однак, регуляторного акту, який
діє на території міста Ківерці та метою
якого є врегулювання обігу алкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного), у нічний
час, досі немає.
2. Визначення цілей регулювання:
- запобігання шкідливого впливу алкого-
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лю на стан здоров’я молодого покоління;
- зменшення кількості порушень громадського правопорядку у місті в нічний час;
- захист мешканців міста від негативного
впливу шуму на стан здоров’я;
- зменшення кількості злочинів, скоєних
у стані алкогольного сп’яніння;
- сприяння формуванню здорового способу життя.
3. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення
зазначених цілей, наведення аргументів
щодо переваги обраного способу.
В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо варіант, коли
боротьба з алкоголізмом буде здійснюватись тільки шляхом проведення виховних
заходів та передбаченої законодавством
заборони продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв особам, які не досягли
18 років. Враховуючи те, що вищезазначена альтернатива не призведе до досягнення зазначених цілей, (свідченням цього
є існуюча ситуація в місті на сьогднішній
день), запропонований проект регуляторного акту є більш ефективним.
4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання даної проблеми.
Проектом цього регуляторного акту
передбачено обмеження доступу до
алкогольних та слабоалкогольних напоїв,
зменшення кількості злочинів, скоєних у
стані алкогольного сп’яніння, зменшення
зростання алкогольної залежності серед
населення, а особливо серед молоді міста
Ківерці. Реалізація такого регуляторного
акту забезпечить дотримання прозорого
механізму щодо впорядкування обігу алкогольних напоїв, пива (крім безалкогольного),
що призведе до обмеження їх реалізації та
зменшить вплив вказаних товарів на стан
здоров’я молодого покоління. З метою реалізації поставлених цілей пропонується:
- розмістити у засобах масової інформації проект рішення виконавчого комітету
”Про впорядкування продажу алкогольних,
слабоалкогольних напоїв та пива у роздрібній торговельній мережі міста Ківерці”
для ознайомлення жителів міста Ківерці та
суб’єктів господарювання;
- правоохоронним органам забезпечити
контроль за виконанням суб’єктами господарювання вимог цього рішення згідно
наданих повноважень.
Запропонований вихід із ситуації, яка
склалася, відповідає таким принципам державної регуляторної політики: доцільності,
ефективності, прозорості та врахуванню
громадської думки.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акту
Прийняття регуляторного акту, який
сприятиме обмеженню зростання алкогольної залежності серед населення м.

до уваги громадян!

Ківерці, а особливо молоді, зменшенню
кількості злочинів, що скоєні особами у
стані алкогольного сп’яніння, захистить
населення від шкідливого впливу шуму,
забезпечить громадський спокій у нічний
час та забезпечить зростання кількості
здорових жителів міста у цілому. Суб’єкти
підприємницької діяльності незалежно
від форм власності, які пройшли реєстрацію в установленому порядку і мають
ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями будуть ознайомлені
з даним регуляторним актом через засоби
масової інформації.
Проте, варто зазначити, що у суб’єктів господарювання, яких торкнеться впровадження даного регуляторного акту, в певній мірі
зменшиться товарообіг. Однак, досягнення
визначених цілей виправдовує втрати.
6. Визначення очікуваних результатів
прийняття акту.
Прийняття регуляторного акту забезпечить права і законні інтереси громадян
міста в зв’язку з покращенням стану
громадського порядку, що полегшить
роботу правоохоронних органів, а також
зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я
молодого покоління, сприятиме зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у
стані алкогольного сп’яніння.
Аналіз вигод і витрат
Орган місцевого самоврядування
Вигоди: Покращення життя громадян,
зменшення скарг громадян на порушення
громадського правопорядку, зменшення
кількості злочинів скоєних особами у стані
сп’яніння
Витрати: Можливе зниження податкових надходжень до бюджету.

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення

Ківерцівської міської ради “Про впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у роздрібній торгівельній мережі міста Ківерці”
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 рішення Ківерцівської міської
ради “Про впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у роздрібній торгівельній мережі міста Ківерці”.
Це рішення підготовлене з метою запобігання шкідливого впливу алкоголю на стан
здоров’я молодого покоління, зменшення кількості порушень громадського правопорядку у місті в нічний час, захисту мешканців міста від негативного впливу шуму на стан
здоров’я, зменшення кількості злочинів скоєних у стані алкогольного сп’яніння, сприяння
формуванню здорового способу життя.
Зауваження та пропозиції приймаються в письмовій формі від юридичних та фізичних
осіб-підприємців, їх об’єднань, мешканців міста впродовж місяця від дня оприлюднення
на адресу: 45200, м. Ківерці, вулиця Шевченка, 14, Ківерцівська міська рада, тел.: 2-1583, е-mail: rada@kivrada.gov.ua
Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті міської ради: www. kivrada.gov.ua
У міській раді можливо ознайомитись з проектом рішення Ківерцівської міської ради
“Про впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у роздрібній
торгівельній мережі міста Ківерці”.
Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються
протягом місяця з дня опублікування оголошення.
Міський голова В.В. Жгутов.

центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
Волинський центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів є державним реабілітаційним
закладом сфери управління Міністерства соціальної політики України.
Основними напрямками соціальної реабілітації дітей з інвалідністю в Цетрі є:
- раннє втручання «Школа матері та дитини»;
- рання соціальна реабілітація дітей від 2 до
6 років;
- соціальна реабілітація дітей від 6 до 14 років;
- професійна орієнтація віком від 14 до 18
років;
- відділення медичного супроводу;
- для надання консультацій сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю працює «Батьківський
університет».
В Центрі надаються реабілітаційні послуги:
З психологічної реабілітації:
- психодіагностика особистості дитиниінваліда;

- психологічна корекція, психологічна терапія;
- психологічне консультування.
З педагогічної реабілітації:
- педагогічна діагностика – визначення педагогічних показників у сфері виховання, навчання,
освіти;
- корекційно-педагогічна робота з урахуванням
індивідуальних відмінностей та можливостей
дитини.
В процесі корекційної роботи використовуються елементи методик; арт-терапія Марії Монтессорі; музикотерапія; ігротерапія; казкотерапія;
логопедична корекція кондуктивної педагогіки
Пете; алтернативні методи спілкування.
З соціальної реабілітації:
- соціальна діагностика – оцінка ступеня обмеження життєдіяльності дитини-інваліда, визначення соціальних критеріїв з врахуванням віку.
З професійної орієнтації:
- від самообслуговування до формування
інтересу дитини до певної професії (спеціаль-

ності);
- трудотерапія дітей у майстернях Центру:
«Юний дизайнер», «Господарочка», «Юний флорист», «Рукодільниця», «Я вмію сам» з метою їх
навичок простих видів праці.
З дітьми працюють: практичний психолог,
вчитель-дефектолог, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителів-реабілітологів, музичний керівник,
фахівці з фізичної та трудової реабілітації. Діти
перебувають під постійном контролем лікарів:
педіатра, невролога, психіатра, ортопеда, фізіотерапевта.
На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти, які за станом здоров’я не потребують постійного догляду.
У стаціонарне відділення зараховуються діти,
які за станом здоров’я потребують постійного
догляду.
Є групи з цілодобовим перебуванням для іногородніх дітей-інвалідів.
Покази для зарахування в Центр:

Стан сільського господарства в районі
початково оприбуткованій вазі, що на
35,2% більше, ніж на 1 жовтня 2010 року.
Урожайність зернових культур вища і
становила 23,1 ц проти 19,8 ц з гектара
торік. Найбільшим виробником зернових
є ТзОВ "Фелікс Агро", на яке припадає
майже 35% загальнорайонного урожаю.
В 2,6 раза за останній рік збільшили
сільськогосподарські підприємства посівні площі ріпаку. На початок жовтня
його зібрано 2,1 тис.т, що в 3,3 раза
більше, ніж рік тому, з яких 75% ТзОВ "Фелікс Агро".
Агроформування району виступають
основними виробниками овочевої про-

- діти-інваліди з ураженням опорно-рухового
апарату та центральної і периферичної нервової
системи;
- діти-інваліди з психічними захворюваннями
та розумовою відсталістю.
Протипоказання для зарахування в Центр:
- інфекційні захворювання до закінчення
терміну ізоляції;
- бацилоносіння (дифтерія чи кишкові інфекції);
- туберкульоз легенів та інших органів;
- тяжкі форми енурезу;
- виражені психічні розлади;
- часті приступи епісиндрому.
Адреса Центру м. Луцьк, вул. Кравчука, 6.
Телефон (0332) 71-13-31.
По питанню отримання направлення в Центр
просимо звертатись до управління праці та
соціального захисту населення Ківерцівської
райдержадміністрації у кабінет № 16, або за
телефоном 2-11-67.
Вікторія НОВІКОВА,
начальник відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці УПСЗН.

страхування

статистика

Аграрні підприємства (крім малих)
за січень-вересень продали власно
виробленої продукції на суму 15,1
млн.грн. Основна її частина (85,1%)
одержана від реалізації рослинницької продукції. З неї майже 42%
припадає на продаж зернових, понад
26% - олійних культур, близько 24% овочів. За обсягами продажу рослинницької продукції район займає
сьоме місце в області.
Сільськогосподарські підприємства
на кінець вересня успішно завершили збирання зернових культур, крім
кукурудзи. Зібрано 12,3 тис.т зерна у

Витрати на оприлюднення регуляторного акту
Населення міста
Вигоди: Поліпшення умов життя, повноцінний відпочинок в вечірній та нічний час,
обмеження доступу молоді до алкогольних
напоїв виробів
Витрати: Не потребують матеріальних
витрат
Суб’єкти підприємницької діяльності
Вигоди: Підвищення рівня поваги до підприємців з боку мешканців міста Ківерці.
Витрати: Зменшення товарообігу, проте
тільки у тих підприємців, які здійснюють
роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у нічний час.
7. Обґрунтування запропонованого
строку дії регуляторного акту
Строк дії регуляторного акту залежить
від прийняття відповідного рішення на
законодавчому рівні, або зміни у чинному законодавстві, або від зміни існуючої
ситуації, завдяки чого зникне необхідність у
його застосуванні.
8. Визначення показників результативності акту
Показниками результативності цього
регуляторного акту являється скорочення
кількості скарг і звернень на порушення
тиші у нічний час, на необхідність посилення боротьби з алкоголізмом та забезпечення громадського порядку.
Базове відстеження результативності
регуляторного акту проведено до набрання
його чинності, повторне – через рік, періодичні відстеження – кожні 3 роки.
У разі виявлення неврегульованих та
проблемних моментів буде розглядатися
можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

дукції серед сільськогосподарських підприємств області. Ними вирощено 2,2
тис.т, або понад половини цього виду
продукції. Більше 99% овочів у районі
одержали у фермерському господарстві
"Золота Нива", де відразу їх і переробляють на власній лінії по переробці та
сушінню.
Тваринництвом у районі займається
15 великих та середніх сільськогосподарських підприємств. За січеньвересень ними реалізовано на забій 99
т худоби, надоєно 566 т молока.
Головне управління статистики
у Волинській області.

ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ – запорука успішного результату на ЗНО-2012
(для учасників зовнішнього незалежного оцінювання)

Зареєструватись на пробне тестування можна на сайті ЛРЦОЯО (lvtest.org.ua) з 1 листопада до 30 листопада 2011 року.
• Вибір предметів:
- на 24 березня 2012 року: українська мова та література, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська мови за вибором), біологія, фізика;
- на 31 березня 2012 року: історія України, математика, хімія, географія, російська мова.
• Послуга – платна: ціна 84 грн (за кошти фізичних і юридичних осіб).
В областях відповідальності ЛРЦОЯО (Львівська, Волинська, Рівненська) пункти пробного тестування буде створено у
всіх адміністративних одиницях.
Участь у пробному тестуванні дозволить побачити процедуру ЗНО, попрацювати з тестовими зошитами та бланками
відповідей, навчитись ефективно розподіляти час.
Необхідна інформація:
• Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти - www.lvtest.org.ua, (032)2422660- телефон гарячої лінії.

За гідним життям –
до «Євролайф Україна»

Якщо раніше одним із «найдоброзичливіших» побажань
було «Щоб ти жив на одну ... зарплату», то сьогодні – « ... на
одну пенсію». Останньої у більшості українців ледь вистачає на мінімальний набір продуктів. Де знайти вихід? Його
пропонує компанія «Євролайф - Україна».
Провідним посередником на ринку страхування життя в
Україні є компанія Євролайф Україна – дочірня компанія міжнародного концерну OC Occident Holding, який вже протягом
тривалого часу є одним із лідерів ринку країн Центральної та
Східної Європи.
Та чи можуть цілковито довіритися компанії люди після того,
як вони втратили свої вклади, зроблені ще за радянських часів,
або внаслідок афер? «Євролайф – Україна» співпрацює виключно з солідними фінансово міцними страховими компаніями,
такими як «Граве Україна» та «Метлайн Аліко Україна», а також
страхування здоров’я – «Альянс Україна». Вони є дочірними
компаніями відомих австрійського, американського та німецьких страхових концернів, які понад 100 років працюють у різних
країнах світу та мають виключно поважну репутацію в усьому
світі. Отож, ківерчани можуть цілковито покластися на порядність компанії.
Хочеш жити з впевненістю у майбутньому – приєднуйтеся!
Консультації можна отримати за тел.: 0506644847; 0672959687
- Гайворонська Є.С.; 0673340398 - Васевич Я.М.; 0506746118 Семенюк Л.С.; 0673325598 - Ільчук Н.О.; 0976696106 - Галас Н.В.
Фінансові консультанти ТОВ «Євролайф Україна» працюють та надають консультації в приміщенні райспоживспілки
щоденно за адресою: м. Ківерці, вул. Грушевського, 27.
Будьте здорові та щасливі – Ви і Ваші діти!

