
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 05  лютого 2018 р.                   м. Бережани                                       № 26-р 

 

Про проведення міської державно 

громадської операції  «Діти вулиці. 

Вокзал» 

 

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

спеціальні установи для дітей», розпоряджень Кабінету Міністрів України  

від 5 квітня 2017 р. № 230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року», доручення голови обласної державної 

адміністрації від 27 липня 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 від 01 

лютого 2018 року  № 7-од/4-од/338, на виконання міської програми запобігання 

соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності   на 

2016-2020 роки та з метою розв’язання проблем дитячої бездоглядності, 

попередження негативних проявів, покращення профілактичної правовиховної 

роботи, захисту прав та законних інтересів дітей, 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, спільно з Бережанським відділом  

Національної поліції в Тернопільській області, іншими суб’єктами 

профілактичної правовиховної роботи: 

1.1.В період з 05 лютого по 05 березня 2018 року провести міську 

державно-громадську операцію «Діти вулиці. Вокзал» та інші профілактичні 

заходи в місті Бережани, селах Рай та Лісники. 

1.2. Виявлених осіб з числа дітей взяти на облік, вирішити питання щодо їх 

влаштування, встановити над ними соціально-правовий супровід. 

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

розмістити на сайті міської ради інформаційні  матеріали щодо попередження 



дитячого травматизму,  внаслідок розваг дітей поблизу водоймищ, будівельних 

майданчиків, інших територій підвищеного ризику, ігор з піротехнічними, 

вибухонебезпечними засобами та пристроями. 

1.4. Хід та результати проведення операції систематично висвітлювати     

на сайті міської ради. 

1.5. Про проведену роботу та вжиті заходи письмово доповісти   службі у 

справах дітей Тернопільської ОДА, Тернопільському обласному  центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Головному управлінню 

Національної поліції в Тернопільській області  до 10 березня 2018 року згідно 

встановленої форми звітності (додається). 

2. Персональну відповідальність за проведення операції покласти  на 

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

з дітьми та молоді Бережанської міської ради. 

3. Дане розпорядження донести до відома начальника служби у справах 

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

міської ради, начальника Бережанського відділу Головного управління 

Національної поліції в  Тернопільській області. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника  

міського голови м. Бережани ЗАХАРКІВА О.М 

 

 

 

  Міський голова                                В.Я.МУЗИЧКА       

              

            Безусова Т.В.       

 


