ЗВІТ
про роботу районної робочої групи з питань функціонування
об'єктів бізнесу щодо відстеження обігу алкогольних напоїв, пива та
тютюнових виробів проведену упродовж 2015 року
На території району функціонує 198 об'єктів бізнесу з реалізацією
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, з
них 46 - розташовано у радіусі 300 метрів від навчальних, освітньовиховних, спортивних закладів.
Упродовж 2015 року здійснено 24 рейди, у ході яких охоплено
всі об'єкти бізнесу району з реалізацією підакцизної групи товарів. За
результатами
комплексних
рейдових
заходів
співробітниками
районного відділу міліції складено чотири протоколи за ч. 2
ст. 156 КУпАП (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними,
слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами), які розглянуто
на засіданнях районної адміністративної комісії. За двома протоколами
порушниками сплачено штрафи на загальну суму 1020 грн., одна
адміністративна справа перебуває в суді на оскарженні, щодо іншої
винесена постанова про закриття справи (неправильне оформлення
протоколу).
З метою підвищення свідомості громадян, продавців та суб'єктів
господарювання у 124 об'єктах бізнесу району поновлено інформаційні
таблички – самоклейки з написами:
- «Забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних та тютюнових виробів особам, які не досягли
18 років»;
- 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».
Для всебічного інформування суб'єктів господарювання щодо
новин законодавства в сфері обігу підакцизних товарів упродовж
2015 року було проведено 3 семінари, на яких розглядалися питання
стосовно:
- введення в дію з 1 січня 2015 року норм Закону про видачу
ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, де додатково
зазначаються адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у
місці торгівлі;
- запровадження акцизного податку на роздрібну торгівлю
підакцизними товарами (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, згідно Закону України від 28.12.2014
№71-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи»;
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- віднесення з 1 липня поточного року пива до алкогольних напоїв
згідно змін внесених в Закон «Про державне регулювання виробництва
і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів». Крім того, слабоалкогольними напоями будуть
вважатися алкогольні напої з вмістом етилового спирту понад 0,5%, а
не 1,2%;
- застосування з 1 липня 2015 в об'єктах малого і середнього бізнесу реєстраторів розрахункових операцій відповідно до Закону, яким
внесено зміни до податкового кодексу України.
За звітний період було проведено 4 засідання робочої групи з
відстеження обігу алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів, на
яких були присутні 17 суб'єктів господарювання району. Основним
напрямком робочої групи стало проведення профілактичної роботи
щодо попередження випадків продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім в торговельній мережі району, звернути
увагу на підвищення свідомості жителів району в частині особистого
ставлення до питання небезпеки вживання спиртного та тютюнопаління неповнолітніми та боротьба з незаконним обігом підакцизних
товарів. Відповідно робота робочої групи висвітлювалась в інформаційному просторі шляхом розміщення публікацій, а саме: 6 - в комунальній газеті «Червоний гірник», 10 на офіційному веб-сайті виконкому районної в місті ради в мережі Інтернет.
Також у виконкомі районної в місті ради продовжує функціонувати телефон «гарячої лінії» при службі у справах дітей для повідомлень про виявлені факти продажу в об’єктах торгівлі, ресторанного
господарства алкогольної і тютюнової продукції особам, які не досягли
18 років, на який за 2015 рік повідомлень не надійшло.
Районним відділом освіти та загальноосвітніми навчальними
закладами продовжується робота по додержанню вимог законодавства
щодо профілактики алкоголізму, тютюнопаління та вживання наркотичних речовин серед учнів. З метою виявлення учнів, які палять,
вживають алкогольні напої працюють шкільні комісії і групи контролю
у складі представників адміністрацій закладів, психологів, соціальних
педагогів та членів батьківських комітетів для проведення рейдових
заходів в мікрорайонах. Так, відповідно до графіку упродовж
2015 року 16 навчальними закладами проведено 42 рейди, складені
акти, фактів затримання учнів не виявлено.
Соціально-психологічними службами навчальних закладів району
у жовтні 2015 року поновлено банк даних на учнів , які перебувають на
внутрішньо шкільному обліку, дітей із сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, проведено перевірку утримання та виховання
неповнолітніх дітей в цих сім’ях. Адміністраціями, соціально-психологічними службами та класними керівниками ведеться активна робота
щодо виявлення учнів, схильних до вживання наркотиків, спиртних
напоїв, тютюнопаління.
З метою посилення заходів у даному напрямку на контролі виконкому районної в місті ради перебувають рішення Криворізької міської
ради від 30.10.2013 № 2250 «Про протидію поширення вживання та
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продажу алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів серед осіб, які
не досягли 18 років» та 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». Виконання заходів продовжується у
2016 році.

