
 

Україна  
Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 24 червня 2016                             №  102 
 

Про обмеження перебування 

дітей у громадських місцях 

та на вулицях у вечірній час 

 

Відповідно до статті 201  Закону України  «Про охорону дитинства»,  

Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у 

сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час», керуючись 

ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», враховуючи пропозиції 

Бережанського  відділу поліції  Головного  управління  національної  поліції  

України в Тернопільській області  № 3119/101/01-16 від 13.05.2016 року,  з 

метою попередження вчиненню правопорушень серед дітей, і проти них, 

виконавчий комітет Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Обмежити перебування у закладах дозвілля, громадського харчування, 

розважальних закладах,  на вулицях та інших громадських місцях міста 

Бережани, сіл Рай, Лісники у вечірній та нічний час, без супроводу 

батьків (чи одного з них) або осіб, що їх замінюють, дітей віком до 16 

років: . 

- в період з 1 вересня до 31 травня - з 22.00 год. до 6.00 год.; з 23 год. до  

6.00 год.  

- в період з 1червня до 31серпня -  з 23 год. до  6.00 год.  

2.   Зобов’язати  власників закладів дозвілля,  громадського харчування, 

комп’ютерних  клубів, залів ігрових автоматів, розміщених на території 

Бережанської міської ради:   

       - забезпечити  обмеження перебування в них у вечірній та нічний час, без 

супроводу батьків або осіб, що їх замінюють, дітей віком до 16 років з 

22.00 год. до 6.00 год. -  в період з 1 вересня до 31 травня; з 23 год. до  

6.00 год. -  в період з 1червня до 31серпня.; 

       - розмістити  у  вказаних закладах інформації щодо обмеження 

перебування дітей у громадських місцях згідно п.1 даного рішення;  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14


        - провести роз’яснювальну роботу серед працівників своїх закладів, щодо 

недопущення порушення режиму перебування дітей в громадських 

місцях відповідно до п.1 даного рішення. 

3.  Рекомендувати  Бережанському  відділу поліції  Головного  управління  

національної  поліції  України в Тернопільській області, спільно зі 

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

молоді Бережанської міської ради запровадити систематичні рейдові 

перевірки  щодо перебування дітей у громадських місцях та на вулицях 

міста у нічний час, з вжиттям відповідних заходів до батьків або осіб, що 

їх замінюють, правопорушників  відповідно до статті ст.184 КУпАП  та 

складанням адміністративних протоколів на керівників закладів, у яких 

зафіксовано порушення відповідно до статті ст.180-1 КУпАП. 

4.  Доручити відділу освіти, молоді та спорту  Бережанської міської ради  та 

керівництву Відокремленого підрозділу НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний коледж»: 

- довести до відома учнівської та студентської молоді обмеження 

щодо їх перебування у громадських місцях, на вулицях , відповідно 

до п.1 даного рішення, в т.ч. шляхом розміщення даного рішення на 

інформаційних стендах; 

-  організувати роботу з батьками, щодо дотримання порядку 

перебування дітей у громадських місцях відповідно до п.1 даного 

рішення; 

-  організовувати в навчальних закладах розважально-розвивальні 

масові заходи, зайняття фізичною культурою і спортом, гурткову 

роботу в межах часу, визначеного п.1 даного рішення; 

-  проводити роботу з учнями та їх батьками,  та особливо з 

неблагополучними та проблемними сім’ями, із залученням до даної 

роботи фахівців відповідних служб. 

5.  Доручити заступнику міського голови Захарківу О.М. забезпечити 

оприлюднення цього рішення на сайті Бережанської міської ради та 

направити дане рішення до Бережанського  відділу  поліції  Головного  

управління  національної  поліції  України в Тернопільській області, 

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

молоді Бережанської міської ради, відділу освіти, молоді та спорту  

Бережанської міської ради  та Відокремленого підрозділу НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний коледж». 

6.  Рішення набуває чинності з дня оприлюднення  на сайті міської ради. 

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Захарківа О.М. 

 

Міський  голова                  В.Я. МУЗИЧКА 

           Захарків О.М. 

Безусова Т.В. 
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