
УКРАЇНА 

 

ЧОРТКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

                ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ                               

від 24 травня 2018 року                                                                 № 1066 

м. Чортків 

 

Про  звернення   депутатів  Чортківської міської  ради  Тернопільської 
області до Верховної Ради України щодо підтримки прийняття 

законопроекту №4030а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо захисту громадського здоров’я від шкідливого впливу 

тютюнового диму)» від 19.07.2016 р. 

 

З метою удосконалення положень законів, які забороняють вживання 

тютюнових виробів у громадських місцях, рекламу і стимулювання куріння 

та посилення відповідальності за такі правопорушення, розглянувши 

звернення громадських організацій «За вільну від тютюнового диму 

Україну» та «Життя», керуючись  ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Прийняти звернення депутатів Чортківської міської ради 

Тернопільської області до Верховної Ради України щодо підтримки 

прийняття законопроекту №4030а «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо захисту громадського здоров’я від 

шкідливого впливу тютюнового диму)» від 19.07.2016 р. згідно додатку. 

 

2. Організаційному відділу апарату міської ради направити рішення до  

вищевказаного адресата. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М. та 

на постійну комісію з питань дотримання законності, охорони громадського 

порядку та депутатської етики. 

 

Міський  голова                    Володимир  ШМАТЬКО 



 

             Додаток 

                                                                           до рішення міської ради 

                                                                                від 24 травня 2018 року №1066 

 

                                                            ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів  Чортківської міської  ради  Тернопільської області до 

Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту №4030а «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо захисту 

громадського здоров’я від шкідливого впливу тютюнового диму)» від 

19.07.2016 р. 

Ми, депутати Чортківської міської ради Тернопільської області 

глибоко стурбовані незадовільним рівнем захисту здоров'я людини, особливо 

дітей та молоді,  внаслідок паління тютюнових виробів, звертаємось до вас із 

проханням підтримати на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України 

законопроект №4030а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо захисту громадського здоров’я від шкідливого впливу 

тютюнового диму)» від 19.07.2016 р. 

 Основні норми законопроекту №4030а на національному рівні 

запроваджують:  

1) право органам місцевого самоврядування визначати вільні від 

куріння місця на постійній основі або лише на час проведення масових 

заходів в контексті децентралізації;  

2) врегулювання продажу сигарет із закритих полиць в магазинах і 

кіосках задля повної заборони реклами у місцях продажів;  

3) заборону відводити спеціальні місця для куріння у приміщеннях 

готелів, гуртожитків, на робочих місцях і на вокзалах;  

4) запровадження відповідальності за порушення заборони куріння у 

громадських місцях і запровадження уніфікованого штрафу для фізичних 

осіб. 

Громадяни багатьох країн вже захищені від рекламного впливу сигарет, 

серед них: Австралія, Канада, Фінляндія, Ірландія, Нова Зеландія, Норвегія, 

Великобританія Хорватія, Ісландія, Словенія, Косово, Панама, Грузія, 

Білорусь та ін. Громадяни України заслуговують на такі ж заходи захисту 

здоров`я від тютюну. 

З огляду на ефективність уже прийнятих заходів потрібно підтримати 

динаміку захисту молодого покоління від початку куріння, щоб українська 

нація була здоровою. 

 

Ми переконані, що підтримання даного законопроекту забезпечить 

високий рівень захисту здоров'я людини, особливо дітей та молоді, а також 



виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із 

боротьби проти тютюну (РКБТ).  

Ухвалення  законопроекту №4030а  дасть змогу удосконалити 

положення законів, які забороняють вживання тютюнових виробів у 

громадських місцях, рекламу і стимулювання куріння та посилення 

відповідальності за такі правопорушення, дозволить зменшити рівень 

споживання тютюнових виробів, що поступово призведе до покращення 

здоров’я населення. 

Щиро сподіваємося на підтримку у розгляді звернення. 

                                                   

                                               Прийнято  24 травня 2018  року   на 39 сесії 
                                     Чортківської міської ради VII скликання 

 

 

 

 

 


