
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
31.01.2017                       Ужгород           № 27 

 

 

Про проведення профілактичних відпрацювань 

 

 

Відповідно до законів України “Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей”, “Про охорону дитинства”, керуючись пунктом 

20 частини 4 статті 42 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” 

спільного наказу служби у справах дітей Закарпатської обласної державної 

адміністрації та Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області "Про проведення профілактичних рейдів до кінця квітня 2017 року з 

метою виявлення бездоглядних дітей" від 19 січня 2017 року №5/96, з метою 

виявлення бездоглядних дітей, випадків жебракування, продажу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, профілактики правопорушень у 

дитячому та підлітковому середовищі:  

1. Забезпечити з лютого по квітень 2017 року проведення на території 

міста щомісячних профілактичних відпрацювань місць скупчення дітей і 

молоді з метою виявлення бездоглядних дітей та дітей, що займаються 

жебракуванням; інтернет-клубів та інтернет-кафе щодо відвідування їх дітьми 

під час уроків та у вечірній час; рейди-перевірки торговельних закладів 

стосовно реалізації ними спиртних напоїв та тютюнових виробів 

неповнолітнім. 

2. Службі у справах дітей (Арокгаті М.Ю.) спільно з центром соціальних 

служб для сім'ї дітей та молоді (Фленько І.І.), управліннями: у справах 

культури, спорту, сім’ї та молоді (Василиндра О.М.), освіти (Бабунич О.Ю.), 

економіки та підприємництва (Травіна О.В.), Ужгородським відділом поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (Улинець 

В.І.) забезпечити проведення профілактичних рейдів.  

3. Дітей, виявлених під час проведення профілактичних відпрацювань, 

влаштувати до закладів соціального захисту дітей, охорони здоров’я, або 

повернути у сім’ю. 



4. Забезпечити своєчасне взяття на облік дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах та виявлених під час проведення профілактичних 

відпрацювань. 

5. Застосувати заходи, передбачені чинним законодавством, щодо 

притягнення до відповідальності осіб, винних за порушення прав і законних 

інтересів дітей. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О. П. 
 
 
Міський голова                                                                                          Б. Андріїв 


