
 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

IV СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ № 339 

30.06.2011
 
року м.

  
Хуст 

Про розгляд протесту Хустського 

міжрайонного прокурора на рішення 

сесії Хустської міської ради №1235 від 

25.05.2009р. 

Розглянувши протест Хустського міжрайонного прокурора на рішення сесії 

Хустської міської ради №1235 від 25.05.2009р. «Про затвердження заходів щодо 

запобігання  формуванню та розвитку залежності від азартних, комп’ютерних ігор та 

інтернетзалежності серед дітей» враховуючи обґрунтованість вимог Хустського 

міжрайонного прокурора, керуючись ст..21 Закону України «Про прокуратуру», ст.26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

в и р і ш и л а :  

1. Протест Хустського міжрайонного прокурора на рішення сесії Хустської міської 

ради №1235 від 25.05.2009р. «Про затвердження заходів щодо запобігання  

формуванню та розвитку залежності від азартних, комп’ютерних ігор та 

інтернетзалежності серед дітей» задоволити. 

2. Внести зміни в п.2 рішення сесії Хустської міської ради №1235 від 25.05.2009р. 

«Про затвердження заходів щодо запобігання  формуванню та розвитку 

залежності від азартних, комп’ютерних ігор та інтернетзалежності серед дітей» 

та викласти його в наступній редакції: 

«2. Суб’єктам господарювання, які надають послуги з доступу до мережі 

Інтернет та утримують для цього відповідні заклади (Інтернет-клуби, Інтернет-

бари, Інтернет-кафе. тощо) а також надають послуги в комп'ютерних клубах, 

встановити режим роботи яким обмежити відвідування: 

 - для малолітніх до 14 років під час занять в навчальних закладах міста щоденно 

з 8 години до 15 години (крім канікул та вихідних днів) у денний час та не 

пізніше 20 години у вечірній час із забезпеченням перерви для відпочинку 

тривалістю 1-1,5 години; 

- для осіб від 15 до 18 років під час занять в навчальних закладах міста щоденно 

з 8 години до 15 години (крім канікул та вихідних днів), у денний час та не 

пізніше 20 години у вечірній час із забезпеченням перерви для відпочинку 

тривалістю 1-1,5 години.» 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань розвитку підприємництва, промисловості та торгівлі. 
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