
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  31  травня  2017 р.                                                              № 294 

 

Про відзначення Міжнародного дня  

захисту дітей  
 

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98 

«Про День захисту дітей», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  розпорядження голови Тернопільської ОДА від 24 травня 2017 

року № 304-од «Про відзначення Міжнародного дня захисту дітей в області», з 

метою привернення уваги суспільства до проблем дотримання прав дитини та з 

нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей: 

 

1. Затвердити план заходів з відзначення Міжнародного дня захисту дітей 

в  місті Бережани (далі - план заходів), що додається (додаток 1). 

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

молоді Бережанської міської ради забезпечити участь дітей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах у обласному марафоні «З турботою про 

дитину», згідно списку, що додається (Додаток 2). 

3. Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів, 

затверджених цим розпорядженням, та про проведену роботу інформувати 

службу у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради до 1 липня 2017 року. 

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

молоді Бережанської міської ради забезпечити узагальнення інформації і про 

виконання розпорядження інформувати службу у справах дітей обласної 

державної адміністрації до 5 липня 2017 року. 
5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 

міського голови Захарківу О.М. 

 

      В.о. міського голови                                                            П.П. АДАМОВИЧ      

                    

                                            
              Безусова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 



               Додаток 1  

до розпорядження в.о. міського 

голови від 31.05.2017 р. № 294 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з відзначення Міжнародного дня захисту дітей в м. Бережани 

 

1.Забезпечити проведення святкових заходів до Міжнародного дня захисту 

дітей. 

Відділ освіти молоді та спорту, служба у справах 

дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми 

та молоді Бережанської міської ради. 

червень 2017 року. 

 

2. Взяти участь у обласному марафоні „З турботою про дитину” . 

Служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської ради. 

червень 2017 року  

 

3. Організувати розміщення статей у електронних засобах масової інформації, 

поширення соціальної реклами на тему захисту прав дитини. 

Служба у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської ради. 
                                               Червень 

 

 

 

Заступник міського голови                                      О.М. ЗАХАРКІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Додаток 2  

до розпорядження в.о. міського 

голови від 31.05.2017 р. № 294 

 

Список  дітей для участі у марафоні «З турботою про дитину» 
ПІП 

дитини 

Дата 

народження 

Місце 

проживання 

Скільки 

повних 

років 

Причина з якої дитина 

перебуває на обліку в 

СЖО 

 27.08.2005  12 років 

 

Відсутність постійного 

місця роботи  у батьків, 

малозабезпечеість 

 25.12.2002.  14 років Відсутність постійного 

місця роботи  у батьків, 

малозабезпеченість 

 23.07.2008  9 років Відсутність постійного 

місця роботи  у батьків, 

малозабезпеченість 

 03.08.2007  10 років Відсутність постійного 

місця роботи батьків 

 03.02.2010  7 років Відсутність постійного 

місця роботи у матері, 

батько помер. 

 21.05.2009  8 років Ухиляння від виконання 

батьківських обов’язків 

 10.06.2006  11 років Хвороба матері, 

відсутність роботи 

 12.06.2009  8 років Ухиляння від виконання 

батьківських обов’язків 

 30.03.2003  14 років Ухиляння від виконання 

батьківських обов’язків 

 17.05.2008  9 років відсутність житла, 

малозабезпеченість   

 6.10.2006  11 років відсутність житла, 

малозабезпеченість   

 17.02.2007  10 років відсутність житла, 

малозабезпеченість , 

відсутність постійного 

місця роботи  

 7.02.2010  8 років відсутність житла, 

малозабезпеченість , 

відсутність постійного 

місця роботи 

 2003  14 років Малозабезпечена, 

дитина загиблого 

учасника АТО 

Заступник міського голови                                      О.М. ЗАХАРКІВ 

 

 


