Звіт
про роботу районної робочої групи з відстеження обігу
алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів у І кварталі 2015 року
На контролі виконкому Довгинцівської районної в місті ради
перебуває рішення виконкому районної в місті ради від 15.10.2014
№ 525 «Про посилення заходів з протидії продажу та поширенню
вживання алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів серед осіб,
які не досягли 18 років». З метою виконання заходів визначених
вказаним рішенням виконкому районної в місті ради в районі діє
робоча група з відстеження обігу алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів. До складу робочої групи входять працівники структурних підрозділів виконкому районної в місті ради (відділу розвитку
підприємництва, освіти, культури, служби у справах дітей, комітетів у
справах сім’ї та молоді, з фізичної культури та спорту, головний
спеціаліст з питань мобілізаційної та оборонної роботи) спеціалісти
Криворізької центральної об'єднаної Державної податкової інспекції,
оперативного управління Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у
Дніпропетровській області, співробітники Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС
України в Дніпропетровській області, лінійного відділу на станції
«Кривий Ріг – Головний» ГУМВС України на Придніпровській залізниці.
Упродовж І кварталу 2015 року робочою групою здійснено
6 рейдів, у ході яких обстежено 46 об'єктів бізнесу району з реалізацією
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів з
метою виявлення та попередження порушень вимог законодавства
України в частині обмеження споживання і продажу пива, слабоалкогольних, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони реклами,
спонсорства, стимулювання продажу та обмеження місць куріння
тютюнових виробів.
За результатами рейдової роботи співробітниками Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області у
відношенні порушників законодавства у сфері обігу та споживання
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів складено 196 протоколів про адміністративні правопорушення, з них за:
- ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської
діяльності) - 2;
- ст. 175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів у заборонених
місцях) - 74;
- ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних
напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у
п'яному вигляді)- 120.
Фактів продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та
тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років не виявлено.
Під час рейдової роботи у 17 об'єктах бізнесу поновлено інформаційні таблички – самоклейки з написами:
- «Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних та тютюнових виробів особам, які не досягли
18 років»;
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- про функціонування «гарячої лінії» при службі у справах дітей
виконкому районної в місті ради (тел. 71-67-18) для інформування про
виявленні факти продажу вищезазначеної продукції неповнолітнім;
- «Я не продаю пиво, алкогольні напої та тютюнові вироби
неповнолітнім».
З метою всебічного інформування суб'єктів господарювання
проведено нараду стосовно змін внесених в Закон «Про державне
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Зміни передбачають
запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних
товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти та
інше паливо), ставка якого становить 5% від обсягу реалізованої
продукції, але збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства скасовано віднесення та віднесення з 1 липня поточного року пива
до алкогольних напоїв.
При службі у справах дітей виконкому районної в місті ради
продовжує функціонувати телефон «гарячої лінії» для повідомлень про
факти продажу в об’єктах торгівлі, ресторанного господарства
алкогольної і тютюнової продукції особам, які не досягли 18 років.
Упродовж І кварталу 2015 року повідомлень на вказаний телефон
«гарячої лінії» не надходило.
Згідно із Законами України «Про охорону дитинства», «Про
попередження насильства в сім’ї», «Про органи і служби у справах дітей
та спеціальні установи для дітей», іншими нормативно-правовими
актами, які спрямовані на охорону прав дітей, службою у справах дітей
проводиться систематична робота щодо координації спільних дій,
надання практичної допомоги дітям з питань соціального захисту,
підвищення рівня самосвідомості учнівської молоді.
Відділом освіти та загальноосвітніми навчальними закладами
системно ведеться робота додержання вимог законодавства щодо
профілактики алкоголізму, тютюнопаління та вживання наркотичних
речовин.
У закладах освіти реалізуються просвітницько-профілактичні проекти, програми, акції та компанії спрямовані на формування здорового
способу життя у дітей і підлітків. До інформаційно-просвітницької роботи
з учнями та батьками залучаються спеціалісти Товариства «Червоний
хрест», Криворізького шкірно-венерологічного диспансеру, Центру Здоров’я, Благодійних фондів та організацій, а також педагоги, які пройшли
навчання та є тренерами різних просвітницько-профілактичних програм.
У всіх навчальних закладах створені інформаційні куточки здоров’я
для учнів різних вікових категорій, що постійно оновлюються друкованою
та плакатною продукцією газетами, листівками, періодичними брошурами, агітаційними плакатами.
Також соціально-психологічною службою навчальних закладів та
класними керівниками розроблені правила поведінки дітей і підлітків у
громадських місцях. Метою прийняття даних правил є виховання
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свідомої дисципліни дітей і підлітків профілактика правопорушень
серед неповнолітніх. З даними правилами ознайомлені батьки й учні.
З метою формування у свідомості молоді розуміння важливості
ролі сім’ї у житті суспільства, зміцнення сімейних відносин, пропаганди
здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я
спеціалістами комітету у справах сім’ї та молоді спільно із співробітниками центру планування сім’ї та репродукції людини забезпечено
систематичне проведення інформаційних зустрічей із учнівською
молоддю.
Головний спеціаліст з питань
захисту прав споживачів відділу
розвитку підприємництва
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