
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.05.2017 № 175
м. Золотоноша

Про організацію проведення міської операції „Літо”

З метою організації спільних дій під час літнього відпочинку та
оздоровлення дітей, які потребують опіки держави, соціального захисту дітей,
які потрапили в складні життєві обставини, подолання дитячої бездоглядності,
забезпечення ефективної профілактичної роботи з дітьми, керуючись п. 1, 2, 9
„а” ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Організувати проведення міської операції „Літо” протягом червня -
вересня 2017 року.

2. Затвердити заходи щодо проведення міської операції „Літо” (додаток ).
3. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Золотоніської

міської ради, іншим виконавцям, зазначених у заходах, забезпечити їх
виконання та інформування про проведену роботу службу у справах дітей,
молоді та спорту до 10 вересня 2017 року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Суддю С.В. та службу у справах дітей, молоді та спорту
(Харін В.Г.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Харін 55164
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Додаток до рішення
виконавчого комітету
від 24.05.2017 року № 175

Заходи
щодо проведення в місті операції „Літо”

1. Забезпечити чіткий облік дітей з девіантною поведінкою, звернути
особливу увагу на зайнятість та оздоровлення зазначеної категорії підлітків.

Відділ освіти, ССДМС, Золотоніський
ВП ГУНП у Черкаській області,
Червень – серпень

2. Провести профільну зміну для дітей з девіантною поведінкою, які
виховуються в функціонально-неспроможних сім’ях, перебувають на
внутрішкільному обліку.

Відділ освіти, ССДМС, Золотоніський
ВП  ГУНП  у Черкаській області
Червень – липень

3. Цілеспрямовано проводити роботу щодо виявлення й притягнення до
відповідальності батьків, які ухиляються від виховання дітей. У невідкладних
випадках проводити вилучення дітей з сімей та здійснювати реабілітацію дітей
в КЗ „Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей”
Черкаської обласної ради до вирішення їх подальшої долі.

ССДМС, Золотоніський
ВП ГУНП у Черкаській області
Постійно

4. Забезпечити своєчасне виявлення функціонально-неспроможних сімей, їх
облік, систематичну перевірку умов утримання та виховання в них дітей,
надання адресної допомоги.

ССДМС, МЦСССДМ, Золотоніський ВП
ГУНП у Черкаській області
Постійно

5. Провести роботу щодо залучення дітей з девіантною поведінкою до
громадських робіт, їх тимчасового працевлаштування, занять у гуртках і
спортивних секціях, позашкільних установах, оздоровлення у пришкільних
таборах та профільних змінах.

Відділ освіти, ССДМС, МЦСССДМ,
міськрайонний центр зайнятості
Червень – серпень
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6. З метою своєчасного вирішення питання обстеження та лікування
виявлених дітей залучити для участі у рейдах медичних працівників.

ССДМС, КП „Золотоніський міський
центр первинної медико-санітарної
допомоги”
Постійно

7. Виявляти місця нелегального збору дітей та вживати термінових заходів
щодо припинення їх дій.

Золотоніський ВП ГУНП у
Черкаській області
Постійно

8. Систематично проводити цільові перевірки закладів торгівлі,
розважальних закладів, місць масового збору неповнолітніх, з метою
виявлення фактів порушень торгівлі і неповнолітніх, які вживають спиртні
напої, наркотичні засоби з немедичною метою.

ССДМС, МЦСССДМ,
Золотоніський ВП ГУНП у Черкаській
області, КП „Золотоніський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги”
Постійно

9. З метою запобігання скоєння правопорушень серед дітей та підлітків, які
перебувають на профілактичному обліку ювенальної превенції
Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області та проживають у
неблагополучних сім’ях, забезпечити чіткий і дієвий контроль даної категорії
дітей.

ССДМС, Золотоніський ВП ГУНП у
Черкаській області, дирекції шкіл
Червень – серпень

10.Вживати заходів щодо виявлення осіб, які вчиняють відносно дітей будь-
які форми фізичного чи психічного насильства, жорстоко поводяться з ними,
експлуатують, втягують у злочинну діяльність, залучають до вживання
алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів,
використовують для розповсюдження порнографічних матеріалів,
примушують до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягують до
азартних ігор тощо.

Золотоніський ВП ГУНП у Черкаській
області, ССДМС, дирекції навчальних
закладів

Постійно
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11.Активізувати роз’яснювальну роботу серед батьків щодо їх
відповідальності за створення належних умов для навчання, виховання та
розвитку дітей.

Відділ освіти, ССДМС, Золотоніський ВП ГУНП
у Черкаській області
Постійно

12.Сприяти у працевлаштуванні підлітків з малозабезпечених та
багатодітних родин, які перебувають у кризовій ситуації.

Золотоніський міськрайонний центр
зайнятості населення
Постійно

13.Використати можливості спонсорів, меценатів для оздоровлення дітей
кризових категорій, надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим
родинам, сім’ям з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах.

  ССДМС, МЦСССДМ
               Постійно

14. Висвітлювати в засобах масової інформації хід проведення операції
„Літо”.

ССДМС, відділ освіти, МЦСССДМ.
Червень – вересень

Керуючий справами О.В. Тітаренко
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