
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 06 червня  2017 р.                                                              № 307 

 

Про проведення в місті Бережани,  

селах Рай,  Лісники  комплексної 

державно-громадської операції  

«Літо – 2017» 

 

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», відповідно до статі 7 Закону України «Про оздоровлення              

та відпочинок дітей», на виконання Концепції державної соціальної програми          

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

період до 2021 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 5 квітня 2017 року № 230-р, враховуючи Рекомендації парламентських 

слухань на тему «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист», 

схвалені постановою Верховної Ради України від 22 лютого 2017 року № 1906-

VІІІ, доручення голови обласної державної адміністрації  

від 27.07.2016 року № 65 «Про заходи щодо забезпечення реалізації прав та 

законних інтересів дітей», розпоряджень голови обласної державної 

адміністрації від 29.11.2016 року № 693 «Про забезпечення соціально-

правового захисту дітей, профілактики правопорушень та злочинності у 

дитячому середовищі», від 31 травня 2017 року № 326-од «Про організацію 

літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році», 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 від  06 

червня 2017 року № 49-од / 22-од/ 1557 «Про проведення в населених пунктах 

області комплексної державно-громадської операції «Літо – 2017», на 

виконання міської програми запобігання соціальному сирітству, подолання 

дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2020 роки, з метою захисту 

прав та інтересів дітей і надання соціальної допомоги сім’ям, які проживають  

у складних життєвих умовах та з метою розв’язання проблем дитячої 

бездоглядності, попередження негативних проявів, покращення профілактичної 



право виховної роботи у дитячому середовищі в період літніх канікул; 

керуючись ст.ст. 12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування»: 
 

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

молоді  Бережанської міської ради, Бережанському відділу Національної поліції 

в Тернопільській області, відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської 

ради: 

1.1. Провести в період з 6 червня по 01 вересня 2017 року міську 

комплексну державно-громадську операцію „ Літо – 2017”. В рамках державно-

громадської операції вжити попереджувально-профілактичні заходи  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 насильства в сім’ї, запобігання вчинення дітьми суспільно 

небезпечних діянь, недопущення скоєння ними рецидивних злочинів, 

попередження шкідливих звичок серед дітей, їх захисту від насильства та 

жорстокого поводження в сім’ях, своєчасного виявлення дітей, які виховуються 

у благополучних сім’ях, однак схильні до вчинення протиправних дій; 

1.2. Систематично надавати психологічну, правову, консультативну 

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

кіберзлочинів або реальної загрози його вчинення; 

1.3. Проводити роз’яснювальну роботу в  дитячих закладах оздоровлення 

та відпочинку дітей з питань ситуації стосовно випадків умисного доведення 

дітей до самогубства за допомогою інтернет-ресурсів; 

1.4. Забезпечити виконання нормативно-правових актів про обмеження 

перебування дітей без супроводу дорослих у нічний 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 їх реклами і порнографічної 

продукції; 

1.5. Здійснювати заходи щодо оперативного виявлення і вилучення з 

громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які 

зазнали жорстокого поводження та насильства з боку дорослих, бродяжать і 

жебракують, забезпечити їх влаштування, соціальний захист та створення 

інформаційного банку даних таких дітей з метою визначення місця їх 

перебування під час літніх канікул; 

1.6. Здійснювати постійний контроль за умовами утримання дітей, які 

перебувають на обліку служби у справах, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді  Бережанської міської ради, як такі, що опинилися в складних 

життєвих обставинах та забезпечити їх соціальний супровід;  

1.7. Охопити організованими формами оздоровлення і відпочинку дітей 

соціально-незахищених категорій: дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають під опікою (піклуванням), в 



дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, проживають в 

неблагополучних сім’ях, сім’ях трудових мігрантів, дітей з внутрішньо 

переміщених сімей та дітей, батьки яких загинули внаслідок проведення 

антитерористичної операції; 

1.8. Взяти під особливий контроль організацію оздоровлення вихованців 

інтернатних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та створення безпечних умов для їх перебування у дитячих закладах 

оздоровлення і відпочинку; 

1.9. Провести цільові рейди для виявлення безпритульних дітей з метою 

влаштування їх у соціальні заклади для дітей, вжити заходів щодо організації  

оздоровлення таких дітей; 

1.10. Активно впроваджувати форми роботи з дітьми, спрямовані на 

розвиток їх здібностей та обдарувань, на відродження національних традицій, 

обрядів та звичаїв, навчання дітей основ народної творчості і ремесел; 

проводити заходи з виховання у дітей почуття національної свідомості, 

патріотизму та з популяризації європейських демократичних цінностей; 

сприяти відвідуванню дітьми музеїв, виставок,  інших закладів культури і 

мистецтва з метою долучення до національних, духовних та історичних 

цінностей, досягнень світової культури; приділяти особливу увагу 

популяризації здорового способу життя, залучати дітей до регулярних занять 

фізичною культурою і спортом; 

1.11. Здійснювати контроль за організацією в дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку виховного процесу, змістовного дозвілля дітей, 

роботи гуртків, клубів, студій, об’єднань за інтересами. 

2. З метою запобігання випадкам загрози життю та здоров’ю дітей 

розмістити на інтернет-сайті міської ради інформацію щодо попередження 

дитячого травматизму, нещасних випадків внаслідок розваг дітей поблизу 

водоймищ, будівельних майданчиків та інших територій підвищеного ризику, 

систематично висвітлювати ці та інші питання соціально-правового захисту 

дітей у засобах масової інформації. 

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

справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, відділи та відділення Національної поліції в 

Тернопільській області щомісяця, до 01 числа упродовж періоду до 5 вересня 

2017 року згідно встановленої форми звітності. 

4.  Персональну відповідальність за організацію і проведення міської 

державно-громадської операції покласти на начальників служби у справах 

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

міської ради, відділу освіти, молоді та спорту, Бережанського відділу 

Головного управління Національної поліції в  Тернопільській області. 

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови  

від 17 червня 2016 року №267 «Про проведення в місті Бережани, селах Рай,  

Лісники  комплексної  державно-громадської операції  „ Літо – 2016”». 

6. Дане розпорядження донести до відома начальників служби у справах 

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



міської ради, відділу освіти, молоді та спорт,  Бережанського відділу Головного 

управління Національної поліції в  Тернопільській області. 

7.   Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника  

міського голови м. Бережани ЗАХАРКІВА О.М. 

   

 

В.о. міського голови                                                            П.П. АДАМОВИЧ      

                    

    Безусова Т.В. 

 

 
 


