ПРОЄКТ

від
№
м. Краматорськ
Про заборону використання феєрверків,
салютів, піротехнічних виробів на
території Краматорської територіальної
громади
На виконання листа Командувача об’єднаних сил від 28.04.2021 №313/окпос/13/329,
керуючись абз.7 ст. 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», Указом Президента України від 14.04.2014 № 405/2014 «Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про
невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної
цілісності України», та з метою недопущення дестабілізації громадсько - політичної ситуації
в Краматорській територіальній громаді, враховуючи численні скарги та звернення
мешканців громади, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Заборонити фізичним особам, фізичним особам - підприємцям та юридичним
особам приватного права використання піротехнічних виробів (петард, феєрверків, салютів
тощо), інших засобів піротехніки зі світловим, іскровим, димовим, звуковим, змішувальним
ефектом та інших вибухонебезпечних пристроїв на території Краматорської територіальної
громади.
2. Рекомендувати суб’єктам ведення ресторанного бізнесу, громадського харчування,
розважальних закладів, об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та
іншого призначення проводити попереджувальну роботу з відвідувачами щодо недопущення
застосування ними піротехнічних виробів поблизу вищезазначених об’єктів, під час
відпочинку, проведення розважальних, урочистих та святкових заходів.
3. Відділу споживчого ринку, підприємництва та регуляторної політики
Краматорської міської ради у взаємодії з представниками Краматорського районного
управління поліції ГУНП в Донецькій області організувати перевірки місць продажу
вищезазначених вибухонебезпечних пристроїв та провести інформаційно – роз’яснювальну
роботу з суб’єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного
господарства, громадського харчування, розважальних закладів, об’єктів соціальнокультурного, побутового, торговельного та іншого призначення, що розташовані у межах
Краматорської територіальної громади щодо беззаперечного дотримання та виконання
даного рішення.
4. Краматорському районному управлінню поліції ГУНП в Донецькій області в межах
наданих повноважень забезпечити вжиття необхідних заходів щодо його реалізації.
5. Управлінню з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Краматорської
міської ради оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова

Олександр ГОНЧАРЕНКО

