
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 05 червня 2012 року               № 1698 
 
Про обмеження перебування  
у нічний час дітей без супроводу батьків або осіб, 
які їх замінюють, у закладах дозвілля, 
громадського харчування, в ігрових залах, 
комп'ютерних та інтерактивних клубах, інших 
розважальних закладах та громадських місцях 
м. Кіровограда 

 
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 5 Закону 
України «Про охорону дитинства», статтею 7 Закону України «Про захист 
суспільної моралі», зважаючи на стан криміногенної ситуації в підлітковому 
середовищі, з метою позитивного впливу на їх виховання, профілактики 
серед них правопорушень, забезпечення належного правопорядку в ігрових 
залах, комп'ютерних та інтерактивних клубах, інших розважальних закладах 
та громадських місцях, Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Обмежити перебування у нічний час з 22 години вечора до 6 години 

ранку малолітніх дітей (віком до 14 років), а неповнолітніх осіб (у віці 
від 14 до 18 років, за винятком осіб, які відповідно до чинного законодавства 
мають повну цивільну дієздатність) – з 23 години вечора до 5 години ранку 
без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, у закладах дозвілля, 
громадського харчування, в ігрових залах, комп'ютерних та інтерактивних 
клубах, інших розважальних закладах та громадських місцях м. Кіровограда. 

2. З метою захисту морального та фізичного здоров’я неповнолітніх 
посилити роботу на території м.Кіровограда щодо недопущення 
розповсюдження серед дітей порнографічної продукції, видань, що 
пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту. 

3. Кіровоградському міському відділу УМВС України в 
Кіровоградській області, службі у справах дітей виконавчого комітету 
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Кіровоградської міської ради, Кіровоградському міському центру соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді, відділу сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради здійснювати заходи щодо виконання даного рішення, а також 
забезпечити контроль за дотриманням в ігрових залах, комп'ютерних клубах, 
відеотеках, дискотеках, інших розважальних закладах та громадських місцях 
правопорядку та етичних норм стосовно дітей (в тому числі щодо 
недопущення розповсюдження серед дітей порнографічної продукції, видань, 
що пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту), з цією метою 
систематично проводити заходи, передбачені чинним законодавством. 

4. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради активізувати 
роз’яснювально-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю та 
дітьми з питань правової освіти, підвищення правосвідомості підростаючого 
покоління, відповідальності батьків за виховання дітей, їх перебування без 
нагляду в закладах дозвілля, громадського харчування, в ігрових залах, 
комп'ютерних та інтерактивних клубах, інших розважальних закладах та 
громадських місцях м. Кіровограда. 

5. Відділу сім’ ї та молоді Кіровоградської міської ради забезпечити 
функціонування мережі дитячо-юнацьких клубів, залучивши до своєї 
діяльності підлітків 14-17 років. 

6. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного 
оприлюднення шляхом розміщення у віснику Кіровоградської міської ради 
«Вечірня газета». 

7. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
здійснити заходи щодо офіційного оприлюднення даного рішення                  
в 10-денний термін з моменту прийняття. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури і спорту та молодіжної 
політики.  
 
 
 
 
Міський голова              О.Саінсус 
 
 
 
 


