
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від  15  березня  2017 р.                                                              № 138 

 

Про проведення в населених пунктах            

м. Бережани державно-громадської операції 

«Діти Тернопільщини проти насильства, 

бездоглядності, за духовність та сімейну 

злагоду» 

 

На виконання законів України «Про органи і служби у справах дітей              

та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про попередження насильства в сім’ї», розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 29.11.2016 року № 693 «Про забезпечення 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень та 

злочинності   у дитячому середовищі», доручення голови обласної державної 

адміністрації від 27.07.2016 року № 65 «Про заходи щодо забезпечення 

реалізації прав  та законних інтересів дітей», спільного наказу начальника 

служби у справах дітей Тернопільської ОДА,  директора  Тернопільського 

обласного центру  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальника 

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області,  на 

виконання «Міської програми запобігання соціальному сирітству, подолання 

дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки», затвердженої 

рішенням сесії Бережанської міської ради від 08.09.2016 р. № 344, та з метою 

розв’язання проблем дитячої бездоглядності, попередження  насильства в сім’ї 

та негативних проявів, покращення профілактичної правовиховної роботи з 

батьками щодо виховання дітей,  захисту прав та законних інтересів дітей: 

 

1. Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради, спільно з Бережанським  відділом Головного 

управління Національної поліції в  Тернопільській області провести в період з 

20 березня до 20 квітня 2017 року державно-громадську операцію «Діти 

Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну 

злагоду»  в м. Бережани, селах  Рай та Лісники: 

1.1. Провести наради-семінари для педагогічних працівників, батьківської 



громадськості з питань роз’яснення Закону України №1824-VIII «Про внесення 

змін до статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей щодо удосконалення правового статусу служб у 

справах дітей», який був прийнятий Верховною Радою України 19 січня 2017 

року і розроблений з метою посилення державних гарантій щодо захисту прав 

та законних інтересів дітей у відповідності до Конвенції ООН про права дитини 

шляхом забезпечення цієї діяльності відповідним кадровим ресурсом.  

1.2. Визначити сім’ї, в яких існує реальна загроза  вчинення насильства, 

забезпечити їх соціальний супровід, звернути увагу на підстави взяття дитини 

на облік.  

1.3. Здійснювати постійний контроль за сім’ями, в яких існує реальна 

загроза вчинення насильства. 

1.4 Проводити роз’яснювальну роботу в учнівських колективах та з 

батьками з питань ситуації стосовно випадків умисного доведення дітей до 

самогубства за допомогою інтернет-ресурсів. 

1.5. Систематично надавати психологічну, правову, консультативну 

допомогу дітям, які постраждали від жорстокого поводження в тому числі від 

кіберзлочинів або реальної загрози його вчинення.  

1.6. Забезпечити реальний контроль за неухильним дотриманням Закону 

України «Про попередження насильства в сім’ї» та вирішити питання про 

дисциплінарну відповідальність осіб, які допустили порушення у цій сфері 

соціально-правового захисту дітей. 

1.7. Постійно проводити аналіз проблемних питань дітей із внутрішньо 

переміщених сімей та в межах компетенції вживати заходів щодо їх вирішення. 

2. Виявлених осіб з числа дітей та молоді взяти на облік, необхідним 

чином влаштувати, встановити над ними персональне шефство, соціально-

правовий та соціально-педагогічний патронаж і соціально-психологічне 

опікунство. 

3. Про проведену роботу та вжиті заходи письмово інформувати службу у 

справах дітей Тернопільської ОДА,Тернопільський обласний центр  соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, Головного управління Національної поліції в 

Тернопільській області до 25 квітня 2017 року згідно форми звітності 

(додається). 

4. Хід та результати проведення операції систематично висвітлювати              

на сайті міської ради. Інформувати  населення щодо попередження  випадків, де 

діти-підлітки психологічно страждають від інтернет–залежності, а також 

дитячого травматизму, смертельних випадків внаслідок розваг дітей поблизу 

водоймищ, будівельних майданчиків та інших територій підвищеного ризику,                                

з піротехнічними, вибухонебезпечними засобами та пристроями. 

6. Персональну відповідальність за проведення операції покласти                  

на начальника служби у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради, т.в.о начальника Бережанського 

відділу Національної поліції  в Тернопільській області. 

7. Дане розпорядження донести до відома начальників служби у справах 

дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської  



міської ради, т.в.о. начальника Бережанського відділу Головного управління 

Національної поліції в  Тернопільській області. 

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника  

міського голови м. Бережани ЗАХАРКІВА О.М 

 

 

Міський голова                                В.Я. МУЗИЧКА                   

                               
  Безусова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Додаток  

                                                                            до розпорядження міського голови  

                                                                       від15.03.2017 № 138 

. 

І Н Ф О Р М А Ц І Я 

про проведення обласної державно-громадської операції _______________________ 

1. Проведено рейдів, всього - 

2. Обстежено населених пунктів -  

3. Всього виявлено дітей ___, 

 з них: 

дітей дошкільного віку - не навчаються -   

учнів загальноосвітніх шкіл - не працюють - 

учнів профтехучилищ - із функціонально-неспроможних сімей - 

4. Виявлено дітей щодо яких було вчинено насильство – 

5. Кількість виявлених безпритульних дітей – 

6. Кількість дітей,  по відношенні до яких існує загроза вчинення  насильства - 

7. Кількість виявлених підлітків, схильних до бродяжництва, жебракування -  

8. Кількість виявлених дітей, які вперше поставлені на облік під час проведення 

рейдів  

9. Кількість виявлених дітей з інших регіонів: 

України - зарубіжжя - 

10. Перевірено: 

вокзалів - ринків - 

культурно-освітніх закладів - закладів харчування - 

11. Оперативно виявлено під час рейдів дітей, які: 

порушували громадський порядок -  вживали наркотики - 

вживали спиртні напої -   

12. Перевірено умови проживання та зайнятість неповнолітніх: 

умовно-засуджених - звільнених з ВК, закладів соціальної реабілітації - 

13. Виявлено порушень правил торгівлі спиртними напоями та притягнуто до  

відповідальності працівників торгівлі –  

14. Виявлено дорослих: 

які втягували дітей до протиправних дій -  до жебракування-              

вчиняли насильство щодо дітей -   

15. Притягнуто до відповідальності батьків: 

складено адмінпротоколи - вирішується питання позбавлення батьківських прав - 

попереджено -   

16. Притягнуто до відповідальності посадових осіб -  

17. Обстежено функціонально-неспроможних сімей -  

18. Вжито заходів щодо виявлених дітей: 

влаштовано до притулку - працевлаштовано - 

повернено в сім’ю - попереджено - 

повернено до закладів освіти - готуються матеріали до судових органів - 

влаштовано в лікарняні заклади - подано матеріали на розгляд координаційної ради 

при відділах у справах сім’ї  та молоді - 

19. Проведено:  

виступів у ЗМІ з питань попередження 

насильства в сім’ї - 

лекцій, бесід з дітьми з питань 

попередження насильства в сім’ї  - 

 

Начальник служби у справах дітей                                    __________________(підпис   

Начальник відділу(відділення)Національної поліції в області _______________(підпис) 

 


