
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

сорок друга сесія VІ скликання 
 

від  18.06.2015 р. №________ 
  
Про зменшення шкідливого впливу  
куріння тютюнових виробів на здоров'я 
населення на території м. Коростеня 
 

 
З метою забезпечення захисту здоров’я населення міста Коростеня від 

шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в громадських місцях, 
сприяння здоровому способу життя, попередження куріння тютюнових виробів 
та зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них 
дітей, охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю 
внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених 
курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання в місті 
Коростені, керуючись ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, ст.ст. 9, 13 Закону України «Про заходи щодо попередження 
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 
населення», ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Коростенська міська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
  

1. Визначити вільною від куріння територію прилеглу до об’єктів указаних 
нижче, а за її відсутності 10-ти метрову зону навколо них: 

- дитячі заклади; 
- дитячі майданчики; 
- місця дитячого відпочинку; 
- заклади охорони здоров'я; 
- навчальні та освітньо-виховні заклади; 
- заклади фізичної культури та спорту різних форм власності; 
- закриті та відкриті спортивні споруди; 
- церкви; 
- зали чекання пасажирів на залізничних та автовокзалах; 
- вагони поїздів, автобусів, таксі, включаючи маршрутне таксі; 
- ліфти житлових та громадських  будівель; 
- зупинки громадського транспорту; 



- ринки та торговельні майданчики (окрім спеціально об лаштованих 
місць для куріння); 

-  інші місця, передбачені законодавством. 
 
2. Визначити вільними від куріння місця відпочинку населення, такі як 

парки, сквери, міські пляжі, окрім спеціально облаштованих місць для куріння. 
 
3. Заборонити куріння тютюнових виробів під час проведення масових 

заходів в місті Коростені безпосередньо в місцях проведення масових заходів. 
 
4. Керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності 

рекомендувати внести зміни в правила внутрішнього трудового розпорядку 
щодо обмеження куріння тютюнових виробів на робочих місцях.  

 
5. Відділу регулювання торгівлі та побутових послуг управління 

економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради (Безпалько В.П.) 
систематично проводити обстеження мережі закладів громадського харчування 
щодо дотримання власниками закладів вимог Закону України «Про заходи 
щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров'я населення».  

 
6. Коростенському МВ УМВС України в Житомирській області (Жміда 

І.О.), Комунальній установі «Служба охорони громадського порядку міста 
Коростеня «Яструб» (Білошицький Л.В.) рекомендувати: 

6.1. посилити контроль за дотриманням громадянами вимог Закону 
України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»; 

6.2. проводити систематичні заходи з виявлення осіб, що вчиняють 
правопорушення, передбачені ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та притягнення їх до адміністративної відповідальності; 

6.3. щоквартально надавати інформацію громадськості через ЗМІ або інші 
загальнодоступні канали зв’язку про кількість накладених штрафів за 
правопорушення, що передбачені ст. 175-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення. 

 
7. Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Коростенської міської ради (Мартинюк В.М.) забезпечити обладнання місць 
відпочинку населення спеціальними місцями для куріння, в яких встановити 
урни та графічні знаки з текстом такого змісту: «Місце для куріння. Куріння 
шкодить Вашому здоров’ю». 

 
8. Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 

(Краснокутська А.В.), Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та 
спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (Черних О.В.), 
Центральній міській лікарні (Гордійчук В.П.) систематично інформувати 
населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння 



тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також шкідливого впливу 
тютюнового диму, про його негативні економічні й екологічні наслідки, а 
також про переваги припинення вживання тютюнових виробів й способу життя, 
вільного від тютюну. 

 
9. Заходи, передбачені пунктами 7, 8 цього рішення, здійснюються 

виконавцями в межах видатків, затверджених міським бюджетом на 
відповідний рік. 

 
10. Відділу інформаційно-консультаційного забезпечення (Чижевська 

Н.М.) та комунальному підприємству Коростенської міської ради «Творче 
об’єднання «Коростеньмедіа» (Максименко А.О.) забезпечити оприлюднення 
цього рішення в десятиденний термін. 

 
11. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення. 
 
 

 

 

Міський голова                                                              В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
 
Перший заступник міського голови                                            В. Вигівський 
 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська 


