УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 07.05.2018 р.

м.Яремче

№ 95-р

Про проведення
профілактичних заходів
(рейдів)
На виконання 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», з метою
боротьби з бездоглядністю,
правопорушеннями та злочинністю серед дітей, вивчення організації
дозвілля молоді у вечірній час у закладах культури, виявлення дорослих
осіб, що втягують дітей у протиправну діяльність, виявлення порушень
правил торгівлі тютюновими виробами та спиртними напоями у закладах
торгівлі, проведення профілактичної роботи з батьками, котрі не
займаються вихованням дітей:
1.Утворити робочу групу по проведенню профілактичних заходів
(рейдів) у складі згідно з додатком.
2.Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) виділити
кошти в сумі 25 000 ( двадцять п’ять тисяч ) гривень для придбання
паливно-мастильних матеріалів з асигнувань, передбачених на виконання
міської цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав,
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2022
роки.
3.Службі у справах дітей міськвиконкому (М.Микитюк):
3.1. Забезпечувати організацію та проведення профілактичних заходів
(рейдів) в населених пунктах регіону спільно з робочою групою;

3.2. Вживати заходів щодо влаштування дітей, виявлених під час
проведення заходу (рейду), до закладів соціального захисту дітей, охорони
здоров’я, повернення в сім’ї.
3.3. Забезпечувати своєчасне взяття на облік дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах та виявлених під час проведення заходу
(рейду).
3.4. Щоквартально
інформувати міського голову про результати
проведення профілактичних заходів (рейдів).
4. Начальнику Яремчанського відділення поліції ГУНП України в ІваноФранківській області (Ю.Миронюк) забезпечувати участь оперативної
групи для проведення профілактичних заходів (рейдів) та вживати заходів
щодо правопорушень.
5.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - службу
у справах дітей міськвиконкому.
6.Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови
від 13.02.2017р. №29-р.
7.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 07.05.2018 № 95-р
Склад робочої групи по проведенню профілактичних заходів (рейдів)
Білоус Ярослав Михайлович

- секретар Ворохтянської селищної ради

Бойчук Ганна Юріївнах

- секретар Яблуницької сільської ради

Долинський Андрій Васильович

- старший інспектор з ювенальної
превенції Яремчанського відділення
поліції ГУНП в Івано-Франківській
області

Жіляк Петро Юрійович

- секретар Микуличинської сільської ради

Косило Роман Богданович

- депутат Яремчанської міської ради

Кочержук Марія Степанівна

- головний спеціаліст служби у справах
дітей міськвиконкому

Малецька Ольга Леонідівна

- головний спеціаліст відділу економіки і
промисловості міськвиконкому

Микитюк Марія Іванівна

- начальник служби у справах дітей
міськвиконкому

Онутчак Іван Васильович

- начальник управління освіти
міськвиконкому

Панчак Іван Михайлович

- головний спеціаліст служби у справах
дітей міськвиконкому

Рошко Злата Сергіївна

- головний спеціаліст відділу економіки і
промисловості міськвиконкому

Слободян Роман Дмитрович

- начальник відділу у справах молоді та
спорту міськвиконкому

Федюк Дмитро Михайлович

- головний спеціаліст управління освіти

міськвиконкому
Цюпа Мар’яна Іванівна

- секретар Поляницької сільської ради

Шеремета Тетяна Федорівна

- лікар - нарколог Яремчанської ЦМЛ

Ясінський Юрій Петрович

- секретар Татарівської сільської ради

