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Пояснювальна записка
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про обмеження
продажу алкогольних напоїв на території міста Запоріжжя»
Проект рішення підготовлено з метою збереження та зміцнення здоров’я
населення, захисту від негативних наслідків споживання алкогольних напоїв,
мінімізації соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство,
дотримання правил додержання тиші та захисту населення від шкідливого
впливу шуму, а також зниження рівня злочинності шляхом проведення заходів з
обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території
міста Запоріжжя.
Дана сфера правовідносин регулюється Конституцією України, Кодексом
України про адміністративні правопорушення, законами України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів», «Про охорону дитинства», постановою Кабінету Міністрів України від
30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
алкогольними напоями».
На даний час, проблема пияцтва та алкоголізму в місті не лише не втрачає
своєї актуальності, але з кожним роком загострюється та набуває все більш
небезпечних для суспільства форм та проявів. Саме тому існує нагальна необхідність
вжиття заходів, спрямованих на подолання зазначеної соціальної проблеми.
Відтак, одним з таких заходів є обмеження продажу пива (крім
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових
суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства): з 22.00
год. до 08.00 год. щоденно; в об’єктах торгівлі та закладах ресторанного
господарства щороку 01 вересня або в День першого дзвоника (якщо він
припадає на іншу дату) і оголошення його «Днем тверезості».
Прийняття та реалізація даного проекту рішення дозволить зменшити
обсяги вживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива, що сприятиме
зростанню позитивного впливу на суспільство, а саме знизить рівень
злочинності, захворюваності та смертності, збільшить тривалість життя
населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я людини як до найвищої
соціальної цінності.
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