
  

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

            
від 19.11.2020  № 425 
                   м.Покровськ 

 

Про стан злочинності та бездоглядності  

серед неповнолітніх в м. Покровську 

 

 

 Заслухавши інформацію «Про стан злочинності та бездоглядності серед 

неповнолітніх в м. Покровську», відповідно до Закону України від 13 травня 1999    

№ 651-XIV “Про загальну середню освіту” (зі змінами), Закону України від 13 січня 

2005 № 2342-ІV „Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту 

дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами), Закону 

України від 26 квітня 2001 № 2402-III „Про  охорону  дитинства” (зі змінами),   

постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 896 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), керуючись 

статтями 34, 59 Закону України від 21 травня 1997  № 280/97-ВР “Про місцеве 

самоврядування в Україні” (зі змінами), виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

1. Інформацію начальника служби у справах дітей Маслової А. «Про  стан 

злочинності   та  бездоглядності   серед неповнолітніх   в м. Покровську» прийняти до 

відома. 

2. Службі у справах дітей Покровської міської ради (Маслова) постійно 

здійснювати профілактичний облік дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах.  

3. Рекомендувати Покровському відділу поліції ГУНП в Донецькій області 

(Коломієць) посилити роботу щодо профілактики злочинності та бездоглядності 

серед дітей; по кожному факту скоєння злочинів неповнолітніми, про неповнолітніх, 

які проживають у кризових сім’ях з метою попередження насильства, жорстокості та 

негативних проявів терміново повідомляти службу у справах дітей міської ради.  

4. Відділу освіти міської ради (Голуб) постійно проводити роботу щодо 

виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. 

5. КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Покровської міської 

ради (Остряніна) взяти під контроль сім`ї, що негативно впливають на виховання 

 



дітей, по мірі виявлення сімей даної категорії надавати необхідну інформацію службі 

у справах дітей міської ради та відділу поліції. 

6. Покровського Центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  Донецької 

області (Лисенко) проводити соціальний супровід сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах для надання своєчасної психолого-педагогічної, юридичної 

допомоги сім`ям у вирішенні їх життєвих проблем. 

7. Рішення виконавчого комітету від 15.11.2019 №403 «Про стан злочинності та 

бездоглядності серед неповнолітніх в м. Покровську» зняти з контролю, як виконане. 

8.  Координацію   роботи    щодо   виконання   цього   рішення  покласти  на    

службу справах дітей (Маслова), контроль - на керуючого справами виконкому 

міської ради. 

 

 

В.п.міського голови                                                                                 О. Требушкін  


