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KAVI, ЯНКЛ-Б УЗЬКА РЛИОННА ДЕРХtАВНЛ АДЧIIНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
/6 м Уf3/Р;- с:э ц

Про орzанiзацiю mа провеdення у
2 а 1 7 ро цi В ceyKpatHcbKozo
профiлuкmuчноzо захоdу кУFэокл>

Вiдповiднrэ до ст,.5З КонституцiТ УкраТни, Закону УкраТни <Про
загальну середню ocBiTy>>, листа N{iHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраТни
вiд 09.0В .20|1 ЛЪi бOЗ8/012-|7lЗ7 <<Про органiзацiю та проведення у 20l 7 роцi
tsоеукраiЪського профiлактичного заходу <Урок> та на виконання наказу
служби у справах дiтей Львiвськоi обласноi державноТ dДмiнiстрацiТ вiд
14..08.20i7 J\lЬ29-Оl07-01l4012б <Про органiзацiю та проведення у 2017 роtдi
Гl сеукр аiнського про ф iлактичного заходу <Урок> :

1. Службi у справах дiтей райдержадмiнiстрацiТ спiльно з вiддiлом освiти
райдержадмiнiстрацiТ та районним центром соцiальних служб для ciM'T, дiтей
та молодi:

t.l.Органiзувати проведення обстеженъ житлово-побутових vъ4ов
г{роiкивання дiтей у сitчt'ях, якi опинилися у складних житт€вих аб:,
та Ежити заходiв щодо надання дiтям з цих сiмей адреснt;l !u,t,
гтiдгот,овцi до нового навчального рOку та осiннъо-зимового сезон! (dpyza
dекаdа серпня,- вересень 20]7 року);

1.2" Органiзувати i провести ВсеукраТнський профiлактичний захiд
"Урок" в частинi виявлення дiтей, якi 1 вересня 2О|7 року не пристуI]или до
занять у загальноосвiтнiх та професiйно-технiчних навчальних закладак,
вищих на.вчальних закладах I - II рiвня акредитацii (l вересня - 15 верёсня
20t7 року};

i.З. Вжити заходiв ildодс Ilовернення або влаштування виявлеFIих
7:iiTer,1 до навчаJ{ьних закладiв* закладiв соцiального захисту дiтей; },сунення
ilриLlиi{ i уптов, внаслiдок як}lх дi,;и не були охогtленi навчанням; i]ритягнення
до вiдповiдальл-tостi батькiв або осiб, якi Тх замiнюють, посадових осiб .;;l

rторушення прав та законних iHTepeciB дiтей (вересень - жовmень 2{; l
1.4. Сприяти у охоплоtti liэtsч:ltiням дiгей, переrr,tirцеLl]х\. ?, Tli],,, ,

окупоtsаних територiй абсl районiв проведення антитерOристичноi операцiТ,
дiтетl вiйськовослужбовцiв, якi загинули пiд час участi в антитерористичнiй
oшepariiT, захишаючи незалежнiс,гь, cyBepeHiTeT i територiальну цiлiснiст,ь
УкраТни, або померJ-Iи внаслiлок поранення, контузii чи калiцтва, отриманих у
раЙонах проведеыня антитерориýтичноf операцiТ, дiтей, батьки яких загинули



F

лiд час Революцiт Гiдностi, виявлених пiд час ycix етапiв проведеннявсеукратнського профi"тактичного заходу ''ypokl' i надалi впродовжнавча-льноr.о року;
1,5' ЗабезпеЧити широке вi,tсвiтлеr{ня У засобаХ масовоТ iН(эол.,,: .'проведення Всеукраiнсы:ого профiлакrrчпо.о заходу ''Урок''; ja ii,Пiдсl,ь,rками провести мiжвiдомчi 

"uрuд" 
(do 28 j{овп.tl,я 2()t7 року).2, Службi У справах дiтей рuйд"р*uдмiнiстрацiт noour, узгодженуiнфсiрмачiю в слl,я<бч 1' справах дiтей оой.р*uдмiнiстрашiТ:

- до j ? вересня (cTaHoru,t на 10 вереснЯ 2ап року);
- до 24 жовтня (станоп,t на 20 жовтня 2017 року).

З. Контt'lопь ?я RLlи.,rLIrшucп,з. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступникаголови райдержалм i н i страцiТ N4.N4,щrryаъ-

Перший заступник А.С.Вашкiвський
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