
 

Перебування дітей у нічний час  

Молодь як соціально-демографічна група характеризується не лише 

віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим 

місцем у структурі суспільства. Проте проблеми, пов’язані з бездуховністю, 

насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилися в останні 

роки, справили негативний вплив на підростаюче покоління. 

Як часто діти, а особливо підлітки, залишаються без нагляду. Але якби вони 

не були надані самі собі, особливо у вечірній час, багатьох проблем можна 

було уникнути. Для захисту підростаючого покоління від негативного 

впливу є закон, що гарантує права дитини. . Вони стосуються і часу 

перебування дітей у громадських місцях. 

З метою посилення відповідальності за втягування дітей та молоді до 

вживання наркотичних засобів,  отруйних, сильнодіючих речовин, алкоголю, 

тютюнопаління, профілактики наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління у 

молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, з метою 

виявлення бездоглядних дітей та неповнолітніх жебраків, запобігання 

проявам злочинності серед підлітків в районі службою у справах 

дітей  спільно з групою  Карлівського відділу поліції ГУ НП в Полтавській 

області, районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та 

відділу освіти, молоді та спорту Карлівської районної державної 

адміністрації  проводяться  рейди  «Вечірнє місто», «Дозвілля», «Підліток», 

спрямованих на виявлення порушень торгівлі алкогольних та тютюнових 

виробів, перебування дітей у громадських місцях після 22.00 години, 

профілактику правопорушень та алкоголізму серед дітей. 

Відповідно до ст.180-1 КУпАП  та рішення міської ради №113 від 21 серпня 

2015 року «Про обмеження часу дозвілля неповнолітнім  на території 

Карлівської міської ради у нічний час» відповідальність за перебування дітей 

у розважальних закладах та закладах громадського харчування у період з 

двадцять другої до шостої години без супроводу принаймні одного з батьків 

чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і 

несе за неї персональну відповідальність, підлягають посадові особи 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - 

власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян - суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Відповідальність за вчинення такого правопорушення наступає у вигляді 

штрафу у розмірі від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, тобто від 340 до 850 грн. В разі вчинення повторного 

правопорушення протягом року штраф складає від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 грн. 

http://bogorda.if.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5783:2015-12-15-12-43-12&catid=93:2012-12-13-09-35-25


Також, Закон України „Про охорону дитинства" доповнено статтею 20-1 

наступного змісту: „Стаття 20-1. Особливості перебування дітей у закладах, 

у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського 

харчування. 

Діти віком до 16 років з двадцять другої до шостої години можуть 

перебувати у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, 

або закладах громадського харчування лише в присутності принаймні 

одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, 

яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність. 

Власники закладів, у яких проводиться діяльність у сфері розваг, або 

закладів громадського харчування та уповноважені ними особи 

зобов’язані вживати заходів щодо недопущення у такі заклади з 

двадцять другої до шостої години дітей до 16 років без супроводження 

осіб, зазначених у частині першій цієї статті. 

Слід пам’ятати, що за такі порушення передбачено відповідальність згідно 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Завоюйте довіру своєї дитини, звертайте увагу на те, з ким і як дитина 

проводить свій вільний час! Дорогі батьки, реальні можливості утримати 

своїх дітей від протиправних вчинків маєте тільки ви. Ні поліція, ні будь-хто 

інший не зможуть компенсувати батьківської легковажності та 

байдужості!!!! 

 

 

 

Методист РМК                                                                               О.М. Темченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


