
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  12 грудня  2016 р.                  № 506 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 
Про проведення в м. Бережани комплексної 
державно-громадської операції «Підліток. Зима. 
Канікули» 

 
На виконання Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей»,  указів Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 
«Про питання щодо реалізації прав дітей в Україні», від 22 жовтня 2012 року № 609/2012 
«Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року», 
від 01 червня 2013 року №  312/2013 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій 
реалізації прав та законних інтересів дітей», доручення Президента України від  22 липня 
2013 року № 1-1/1852 про поліпшення соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та сімей з дітьми, які опинилися у складних 
життєвих обставинах, створення умов для реалізації права дітей на виховання в сім’ї, 
постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866 «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 жовтня 2014 року № 624 «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.09 2008р. №866»,  розпоряджень і доручень голови 
обласної державної адміністрації з означених питань, спільного наказу служби у справах 
дітей Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільського обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Головного управління Національної поліції в 
Тернопільській області № 80-щд/49-од/2429 від 02 грудня 2016 року та з метою захисту 
прав та законних інтересів дітей, посилення відповідальності за виконання вимог 
законодавства у сфері охорони дитинства, попередження негативних проявів, покращення 
профілактичної право виховної роботи у дитячому та молодіжному середовищі, 
запобігання випадкам загрози життю та здоров’ю дітей в період зимових канікул,  
керуючись ст. 12, ст. 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 
 

1. Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 
Бережанської міської ради, спільно із співробітниками Бережанського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області,  іншими 
суб’єктами профілактичної право - виховної роботи: 

1.1. Провести в період з 12 грудня 2016 року по 31 січня 2017 року міську комплексну 
державно-громадську операцію «Підліток. Зима. Канікули» та інші попереджувально-
профілактичні заходи в м. Бережани, селах Рай, Лісники щодо запобігання 
правопорушень та злочинів серед дітей, виявлення і вилучення дітей з громадських місць 



та об’єктів транспорту, дітей які бродяжать, жебракують, не навчаються або не працюють, 
скоїли правопорушення, злочини, затримані за вживання наркотичних речовин, 
алкогольних напоїв, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків, зазнали жорстокого поводження; виконання нормативно-правових 
актів про обмеження перебування дітей без супроводу дорослих у нічний або урочний час 
в громадських місцях, законності функціонування комп’ютерних та інтерактивних клубів, 
заборони продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, заборони 
розташування поблизу навчальних закладів магазинів, барів, де реалізуються спиртні 
напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої продукції. 

1.2. Виявлених осіб з числа дітей та молоді взяти на облік, необхідним чином 
влаштувати, встановити над ними соціально-правовий патронаж, соціально-педагогічне та 
соціально-психологічне опікунство. 

1.3. З метою запобігання випадкам загрози життю та здоров’ю дітей розмістити на 
сайті міської ради інформацію  щодо попередження дитячого травматизму, нещасних 
випадків внаслідок розваг дітей поблизу водоймищ, будівельних майданчиків та інших 
територій підвищеного ризику, з піротехнічними, вибухонебезпечними засобами та 
пристроями, систематично висвітлювати ці та інші питання соціально-правового захисту 
дітей на сайті міської ради. 
        1.4. Обстежити умови проживання та виховання внутрішньо переміщених дітей, дітей, 
батьки яких загинули під час проведення антитерористичної операції, виявлення потреб 
та інших видів допомоги, надання родинам і дітям, в яких вони виховуються, всебічного 
сприяння у вирішенні питань соціального захисту. 
     2. Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 
Бережанської міської ради: 

2.1.Організувати та провести заходи для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей з 
інвалідністю, дітей героїв Небесної сотні, дітей батьки яких загинули, постраждали чи 
беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, внутрішньо переміщених дітей 
з нагоди дня Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят, об’єднавши зусилля 
благодійників, меценатів та громадських організацій. 

2.2. Про результати проведення операції та вжиті заходи письмово інформувати 
службу у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, відділ управління превентивної діяльності Головного управління 
Національної поліції    в Тернопільській області до 6 лютого 2017 року. 
      3. Персональну відповідальність за організацію і проведення міської державно-
громадської операції покласти на начальника служби у справах дітей, надання соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради Максимчак О.В. 

   4. Контроль за виконанням покласти на заступника міського голови  Захарківа О.М. 

                         

                   Міський голова              В.Я. МУЗИЧКА 

                           Безусова Т.В. 

 


