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Про проведення рейдів 
«Діти вулиці», «Сім’я і діти»,
«Підліток»

Керуючись статтями 6, 23 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтями 3, 4 Закону України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», з метою удосконалення системи 
моніторингу щодо соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, застосування ефективних форм їх соціальної підтримки, 
профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного 
віку, запобігання дитячій бездоглядності і безпритульності, жебракуванню, 
відповідно до Закону України від 21.01.2010 № 11 «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та 
слабоалкогольних напоїв» 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Начальнику служби у справах дітей (Тетяна КРИГІНА):
1.1. Забезпечити організацію та проведення профілактичних заходів 

(рейдів) «Діти вулиці», «Сім’я і діти», «Підліток» спільно з підрозділами 
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, Новоайдарського відділу
поліції Головного управління Національної поліції у Луганській області,
військової комендатури смт. Новоайдар.

1.2. Вжити заходів щодо влаштування дітей, виявлених під час 
проведення заходу (рейду), до закладів соціального захисту дітей, охорони 
здоров’я, повернення в сім’ї.

1.3. Забезпечити своєчасне взяття на облік дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, та виявлені під час проведення заходу (рейду).

1.4. Утворити рейдову групу у складі: спеціалістів служби у справах 
дітей, інспектора ювенальної превенції Новоайдарського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції у Луганській області; представника 
військової комендатури смт. Новоайдар; спеціаліста Новоайдарського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; спеціаліста



відділу освіти Новоайдарської райдержадміністрації, представника органу 
місцевого самоврядування та загальноосвітнього закладу за місцем проведення 
рейдів.

2. Провести протягом вересня-грудня 2019 року профілактичні рейди 
«Діти вулиці», «Сім’я і діти», «Підліток» в населених пунктах району.

3. Забезпечити участь Новоайдарському відділу поліції ГУНП 
України у Луганській області (Андрій ЗАРІЧНИЙ), відділу військової служби 
правопорядку Луганського зонального відділу військової служби правопорядку 
(Дмитро ШОПІН) оперативних груп у проведенні профілактичних рейдів «Діти 
вулиці», «Сім’я і діти», «Підліток» та вжиття заходів щодо попередження 
правопорушень.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови Тетяна НОВИКОВА


