
Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет

Розпорядження
від      27    травня     2014 р.                                   № 96

м. Знам’янка

Про затвердження плану міських заходів
на проведення міського етапу Всеукраїнської
інформаційно-профілактичної акції
 «Відповідальність починається з мене»

На виконання наказу Міністерства молоді та спорту України від 21 січня 2014 року 
№  104  «Про  затвердження  Положення  про  Всеукраїнську  інформаційно-профілактичну 
акцію  «Відповідальність  починається  з  мене»,  керуючись  рішення  сорокової  сесії 
Знам’янської  міської  ради п’ятого   скликання  №789 від  28 листопада  2008 року «Про 
затвердження Міської комплексної програми «Молодь Знам`янщини» на 2009 – 2015 роки», 
з  метою  пропаганди  та  утвердження  здорового  способу  життя  серед  дітей  та  молоді, 
забезпечення належного контролю за розповсюдженням зовнішньої реклами  алкогольних 
та  тютюнових  виробів,  керуючись  ст.42  п.3  п/п  20   Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування в Україні”:

1. Затвердити  план  заходів  проведення  міського  етапу  Всеукраїнської   інформаційно- 
профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» (додається).

2. Затвердити склад Робочої групи з проведення зазначеної  інформаційно- профілактичної 
акції (додається). 

3. Відділу економічного  розвитку,  промисловості,  інфраструктури  та  торгівлі (нач. 
О.Кирпа), службі у справах дітей         (нач. Л.Карпук), відділу молоді та спорту (зав. 
Р.Ладожинська),  центру  соціальних  служб  сім`ї,  дітей  та   молоді  (дир.  Н.Шевченко), 
відділу  освіти  (нач.  Н.  Попова),  начальнику  відділу  архітектури  та  містобудування 
управління  архітектури,  містобудування  та  житлово-комунального  господарства  (нач. 
І.Качанов), головному спеціалісту з питань захисту прав споживачів В.Білоголовому та 
міськрайвідділу  внутрішніх  справ  (нач.  С.Рудь)  забезпечити  виконання  зазначених 
заходів. 

4.  Контроль  за  виконанням  даного  розпорядження  покласти  на  керуючу  справами 
міськвиконкому Л.Меренкову.

                            

                            Міський голова І.Крижановський



                                                                                                
                                                                                         Затверджено

                                                                                                                               розпорядженням міського голови
 від “  27   “  травня  2014 р. № 96

П Л А Н   З А Х О Д І В
проведення міського етапу

Всеукраїнської  інформаційно-профілактичної акції
 «Відповідальність починається з мене»

1.  Провести  засідання  робочої  групи  для  узгодження  дій проведення  акції  та 
підведення її підсумків.

Відділ молоді та спорту 
3 червня 2014 року

2.Організувати та провести комісійні рейди по торгівельним закладам міста з метою 
виявлення  фактів  порушень   чинного  законодавства  в  частині   незаконного  продажу 
неповнолітнім алкогольних  напоїв та тютюнових виробів.

Служба у справах дітей із залученням відповідальних 
осіб ЦСССДМ, відділу освіти,  спеціаліста  з  питань 
захисту  прав  споживачів,  кримінальної  міліції  у 
справах дітей  Знам’янського  МВ УМВС України  у 
Кіровоградській області
червень – вересень 2014 року

3.Провести обстеження міста на предмет наявності зовнішньої реклами алкогольних 
напоїв та  тютюнових виробів. Вжити заходи щодо усунення порушень та притягнення до 
відповідальності  розповсюджувачів  зазначеної  реклами,  відповідно  до  чинного 
законодавства. За результатом проведеної роботи надати інформацію голові Робочої групи 
особисто, за формою (додаток № 1).

       Відділ архітектури та містобудування
       Щомісяця до 14 числа

          
4.Взяти  під  особистий  контроль  стан  дотримання  законодавства  щодо  заборони 

продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам до 18 років.
Відділ  економічного  розвитку,  промисловості, 
інфраструктури  та  торгівлі,   спеціаліст з 
питань  захисту прав споживачів,  служба у справах 
дітей

       Постійно

6.Забезпечити організацію та проведення  в місцях масового відпочинку, за місцем 
проживання  та  в  закладах  освіти міста  інформаційно-просвітницької  роботи щодо 
запобігання  поширення  шкідливих  звичок  у  дітей  та  молоді,  формування  позитивної 
мотивації на здоровий спосіб життя.

ЦСССДМ, відділ світи
червень - вересень 2014 року

7.Організувати  розповсюдження  в  місті  соціальної  реклами,  спрямованої  на 
формування  здорового  способу  життя  у  дітей  та  молоді,  особливо  в  місцях  продажу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

ЦСССДМ
червень - вересень 2014 року

8.Провести  роз’яснювальну  роботу  серед  всіх  суб’єктів  господарювання  щодо 
можливої відповідальності за порушення чинного законодавства, що регламентує заборону 
продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів.



Відділ  економічного  розвитку,  промисловості, 
інфраструктури  та  торгівлі,  міська  спілка 
підприємців (за згодою), директори ринків
червень 2014 року

9.Провести  моніторинг  виконання  державними  установами  міста  вимог  Закону 
України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров'я населення» в частині облаштування спеціально відведених 
для куріння місць.  За результатом проведеної  роботи надати інформацію голові Робочої 
групи особисто.

ЦСССДМ
До 1 вересня 2014 року

10.За  результатами  проведення  міського  етапу  Всеукраїнської   інформаційно  - 
профілактичної  акції  «Відповідальність починається з мене», направити на паперових та 
електронних носіях на адресу відділу молоді та спорту інформаційно-аналітичні звіти про 
проведену  роботу  за  встановленою  формою  (додаток  №2) для  організації  своєчасного 
інформування відповідного департаменту ОДА.

Відділ  економічного  розвитку,  промисловості, 
інфраструктури  та  торгівлі,  відділ  архітектури  та 
містобудування,  служба  у  справах  дітей,  ЦСССДМ, 
відділ  світи,  кримінальна  міліція  у  справах  дітей 
Знам’янського  МВ  УМВС  України  у  Кіровоградській 
області
до 14 вересня 2014 року.



                                                                                         Затверджено
                                                                                                                               розпорядженням міського голови

 від “   27  “  травня  2014 р. № 96

Склад 
Робочої групи з проведення міського етапу

Всеукраїнської  інформаційно-профілактичної акції
 «Відповідальність починається з мене»

Голова групи:

Меренкова Лілія Іванівна - керуюча справами міськвиконкому

Члени групи:

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді та спорту;

Білоголовий Володимир Георгійович – головний спеціаліст з питань захисту прав 
                                                                         споживачів юридичного відділу;
Карпук Лариса Дмитрівна – начальник служби у справах дітей;

Качанов Ігор Олексійович – начальник відділу архітектури та містобудування; 

Чорний Олег Олександрович – інспектор з охорони громадського порядку Знам’янського    
                                                      міського відділу внутрішніх справ;
Кліпацький Сергій Вікторович – голова міської спілки підприємців (за згодою);

Кирпа Олена Миколаївна – начальник відділу економічного розвитку,  
                                                промисловості,інфраструктури та торгівлі;

Мурга  Володимир Миколайович – головний спеціаліст відділу освіти;

Шевченко Наталія Володимирівна – директор центру соціальних служб сім`ї, дітей та 
                                                              молоді;

                                                                                              



Додаток 1

Інформація
щодо дотримання норм Закону України «Про рекламу»

Кількість 
обстежених 
місць  щодо 
розміщення 
зовнішньої 
реклами

Виявлені 
невідповідності 
зовнішньої 
реклами  до 
діючих  норм 
Закону  України 
"Про рекламу"

Вжиті  заходи 
(складено  актів, 
направлено  скарг, 
листів  тощо  до 
компетентних 
органів  для 
вирішення  питання 
по суті)

Кількість 
розміщень 
соціальної 
реклами

У тому числі Кількість  задіяних 
під  час  проведення 
акцій  працівників 
правоохоронних 
органів,  соціальних 
працівників, 
громадських 
організацій, 
волонтерів

Зовнішньої 
реклами

Розташованої 
на  відкритій 
місцевості

Розташованої 
на  зовнішніх 
поверхнях 
будинків

Розташованої 
на  елементах 
вуличного 
обладнання

Розташованої 
над 
проїжджою 
частиною 
вулиць  і 
доріг

Додаток 2

Інформація
щодо порушення чинного законодавства у сфері продажу алкогольних напоїв неповнолітнім

№ 
з/п

Кількість обстежених 
торгівельних закладів, 
які продають 
алкогольні напої та 
тютюнові вироби

Виявлено випадків 
порушень продажу 
алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 
особам віком до 18 
років

Затримано 
неповнолітніх осіб 
віком від 16 до 18 
років

Складено 
адміністративних 
протоколів

Притягнено до 
відповідальності 
посадових осіб

Кількість задіяних під 
час проведення акцій 
працівників 
правоохоронних органів, 
соціальних працівників, 
громадських 
організацій, волонтерів
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