
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

__ІV__ сесія   __V__ скликання 
(сорок друге пленарне засідання) 

 

                               
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 23 травня 2008 р.№ 702  м.Ужгород 
 

Про зменшення шкідливого впливу  
куріння тютюнових виробів на здоров'я  
населення на території м. Ужгорода 

 
В  інтересах територіальної громади м. Ужгорода, керуючись ст. 27 

Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.ст. 9, 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та 
зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 
населення», з метою забезпечення захисту громадян від шкідливого впливу 
тютюнового диму на робочих і в громадських місцях, 

 

мі ська  рада  ВИРІШИЛА :  
1. Визначити вільними від куріння місцями, в яких забороняється 

куріння тютюнових виробів в м. Ужгороді: дитячі заклади, дитячі 
майданчики, місця дитячого відпочинку (включаючи ігротеки, комп'ютерні 
клуби, кінотеатри) та прилеглі до них території; зупинки громадського 
транспорту та 50 метрова зона навколо них; ліфти, будинкові сходи та 
під'їзди багатоповерхових житлових будинків; церкви та прилегла до них 
територія (50 метрова зона навколо них); заклади освіти, охорони здоров'я, 
культури, фізичної культури та спорту різних форм власності та прилеглу до 
них територію; закриті та відкриті спортивні споруди; офісні приміщення 
підприємств, установ, організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, що 
використовують найману робочу силу; заклади торгівлі (включаючи торгові 
ряди, кіоски, ринки, ярмарки, оптові та дрібнооптові бази, магазини), зони 
відпочинку (включаючи парки, пляжі, сквери); підвальні приміщення; органи 
державного управління та місцевого самоврядування; 10 - метрова зона біля 
входу до громадських приміщень, окрім спеціально відведених окремо 
розташованих та ізольованих місць для куріння, обладнаних витяжною 
вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму. 

2. Місця, перераховані у п. 1, повинні бути облаштовані окремо 
розташованими та ізольованими місцями для куріння, або визнані такими, в 
яких курити заборонено взагалі. 



3. Затвердити Програму зменшення шкідливого впливу куріння 
тютюнових виробів на здоров'я населення на території м. Ужгорода на 2008-
2012 роки згідно з додатком. 

4. Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених 
в бюджеті міста на відповідний рік. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Химинця В.В. 

6. Дане рішення підлягає опублікуванню в засобах масової інформації. 
 
 
 
 

Міський голова         С.М.Ратушняк 

 



Дода
м

ток до рішення IV сесії 
іської ради V скликання від 23 

травня 2008 р. № 702 
 

ПРОГРАМА 
зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на 

здоров'я населення на території м. Ужгорода на 2008-2012 роки 
 
 

1. Загальна частина 
 

Програма розроблена на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 9, 13 Закону України «Про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров'я населення». 

 

2. Мета Програми 
 
Метою Програми є попередження куріння тютюнових виробів, 

зниження рівня їх вживання серед населення, обмеження доступу до них 
дітей, охорона населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю 
внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також смертності, 
спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання. 

 

3. Основні заходи Програми 
 
3.1. Звільнення громадських та робочих місць від тютюнового диму 

за допомогою посилення та ефективного контролю заборон 
тютюнокуріння в цих місцях. 

3.1.1. Відвести спеціальні окремо розташовані та ізольовані місця для 
куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для 
видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про 
розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини 
куріння тютюнових виробів, або визнати споруди такими в яких курити 
заборонено взагалі. 

 

Керівники підприємств, установ, 
організацій комунальної, приватної 
та державної форм власності, 
власники чи орендарі відповідних 
споруд та приміщень  

до січня 2009 р. 



3.1.2. Внести зміни в правила внутрішнього трудового розпорядку 
щодо обмеження вживання тютюнових виробів та дисциплінарну 
відповідальність за його недотримання. 

 

Керівники підприємств, установ, 
організацій комунальної, приватної 
та державної форм власності, 
власники чи орендарі відповідних 
споруд та приміщень  

до січня 2009 р. 
 
3.1.3. Розробити та затвердити на засіданні виконавчого комітету 

рішення «Про визначення структурних підрозділів, посадові особи які
мають право складати протоколи про адміністративні порушення згідно 
рішенням  міської ради  «Про  зменшення  шкідливого  впливу куріння 
тютюнових виробів на здоров'я населення на території м. Ужгорода». 

 

 

Юридичне управління 
до вересня 2008 р. 

 
ЗЛА Розробити та затвердити на засіданні виконавчого комітету 

Положення про порядок застосування ст.ст. 152, 156 та 175-1  Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 

 

Юридичне управління до 
вересня 2008 р. 

 
3.1.5. Розробити та затвердити на сесії міської ради рішення про зміни 

до Правил благоустрою м. Ужгорода щодо встановлення штрафних санкцій 
за не виконання пункту 3.1.1. цієї Програми, як за порушення Правил 
благоустрою м. Ужгорода для посадових осіб, керівників підприємств, 
установ, організацій, суб'єктів підприємницької діяльності. 

 

Юридичне управління до 
вересня 2008 р. 

 
3.1.6. Передбачити пункт про обладнання окремо розташованих місць 

для куріння, або визнання будівель де курити заборонено взагалі, при 
погодженні реконструкції об'єктів та при підготовці проектів рішень міської 
ради про погодження місця розташування об'єктів. 

 

Управління архітектури 
і містобудування 2008-
2012 рр. 



 
3.1.7. Передбачати обов'язковий поділ залів кафе, барів, нічних клубів 

на дві частини, де частина залу для відвідувачів, що курять не може 
перевищувати 50% площі відведеної для всіх відвідувачів, розміщеної так, 
щоб тютюновий дим не поширювався на територію частини залу де не курять 
або визнання закладу таким де палити заборонено взагалі при підготовці 
проектів рішень міської ради про погодження місць розташування об'єктів 
громадського харчування. 

 

Управління архітектури і 
містобудування 2008-
2012 рр. 

 
3.1.8. Передбачити пункт про можливість складання протоколів про 

адміністративні порушення при підготовці або внесенні змін до «Положень 
про управління та відділи міської ради» відповідно до рішення міської ради 
«Про зменшення шкідливого впливу куріння тютюнових виробів на здоров'я 
населення на території м. Ужгорода». 

 

Відділи та 
управління міської 
ради 2008-2012 рр. 

 

3.1.9. Рекомендувати правоохоронним органам посилити контроль 
щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб, що вчиняють 
правопорушення, передбачені ст. 175-1 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 

 

МВ УМВС в Закарпатській області 
2008-2012 рр. 

 

3.2. Проведення широких систематичних інформаційних заходів, 
що охоплюють все населення м. Ужгорода, направлених на 
профілактику, а також на інформування про токсичні речовини 
тютюнового диму, небезпеку для здоров'я споживання тютюну й впливу 
тютюнового диму, а також про переваги і методи припинення вживання 
тютюну. 

3.2.1. Систематичне інформування населення про небезпеку для 
здоров'я споживання тютюну й впливу тютюнового диму, про його негативні 
економічні й екологічні наслідки, а також про переваги припинення 
вживання тютюну й способу життя, вільного від тютюну. 

 

Управління освіти, управління у 
справах культури, спорту, сім'ї та 



молоді, відділ охорони здоров'я 
2008-2012 рр. 

 
3.2.2. Інформування населення про шкідливі речовини та інгредієнти, 

що містяться у складі тютюнових виробів та виділяються з тютюновим 
димом при їх курінні. 

Управління освіти, управління у 
справах культури, спорту, сім'ї та 
молоді, відділ охорони здоров'я 
2008-2012 рр. 

 

3.2.3. Активне залучення населення до відзначення міжнародних та 
державних подій та дат, пов'язаних з проблемою куріння, удосконалення 
проведення заходів, присвячених цим датам. 

 

Управління освіти, управління у 
справах культури, спорту, сім'ї та 
молоді 
2008-2012 рр. 

 
3.3. Організація системи надання допомоги у припиненні вживання 

тютюну й забезпечення адекватного лікування тютюнової залежності з 
відповідним навчанням медичних працівників. 

3.3.1. Відкрити в поліклініках міста кабінети по лікуванню осіб від 
тютюнової залежності та підготувати відповідних фахівців. 

 

Відділ охорони здоров'я 
2008-2012 рр. 

 

4. Очікувані результати 
 
Довгострокова реалізація Програми дозволить домогтися покращення 

показників громадського здоров'я і досягти економічного ефекту, а саме; 
- попередження куріння тютюнових виробів; 
- підвищення інформованості населення про негативний вплив куріння 

на здоров'я; 
- зниження рівня вживання тютюнових виробів; 
- зменшення   смертності   та  інвалідності  від  хвороб,   спричинених 

курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання; 
- підвищення позитивного іміджу м. Ужгорода. 

 
 
 
 
 

Секретар ради Ю.П. Бедь 
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