
укрАiнА

КДМ, ЯНКД-БУЗЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНI СТРДЦIЯ

розпорядцtЕння
ЦЦ__Аr/ф? м, Кам'янка-Бузька Jзцryаfu

Про орzанiзацiю провеdення у
2 0 1 8 р о цi В сеу кр aiHcb ко zo

пр офiлакmuчноzо захо dy <Ур о,к>

ВiдповiднО до ст.5З КонститучiТ Украiни, Закону Украiни кПро

загальнУ сеРеднЮ ocBiTy>, листа MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики УкраТни

вiд zi.oB.zotB 11. l6з 84lоl2_|вlз7 <про органiзацiю та проведення

всеукратнського профiлактичного заходу курок> та на виконання спiльного

наказу служби у йрu"u* дiтей Лъвiвськоi обласноТ державноТ адмiнiстрацii,

департаменту оъвirи i науки обласнот державноi адмiнiстрацii, Лъвiвсъкого,

обласного центру соцiальних служб для сiм'I, дiтей та молодi вiд 2з,08,2018

Jф22-о/0 7-01lзо4l17 <Про органiзацiю проведення У 201В роцi

ВсеукраТнськогО профiлактичного заходу <Урок> :

1. Службi у .прuuъх дiтей райдержадмiнiстрацiт спillьно з вiддiлом освiти

раИдержад*i"i.rрuцii та районним центром соцiальних служб для ciM'i, дiтей

та молодi:
1.1.органiзувати проведення обстежень житлово-побутових умов

прожива""" дiraи у сiм'ях, якi опинилиея у складних життевих обставинах,

та вжити заходiв шIодо надання дiтям з цих сiмей адресноТ допомоги в

пiдготовцi до нового навчалъного року та осiнньо-зимового сезону ( серпень

- вересень 20 l 8 року),

"Урок" в частинi виявлення
занятъ у загаJIъноосвiтнiх
вищих навчалъних закладах

дiтей, якi 1 rзересня 20l7 рок1, Ilc присl,у,Ilи-jlи"I[о

та професiйно-технiчtlих tlа]]LIа_ГIl)Flлlх заклаJlах,

I - 1I рiвня акрелитаrril |-] вересня - l1 Bepecн,l

20lB року),,
1.3. вжити :зaxo,i(iB lllодо по]]ерIIсн}Irt абtl I]-r]ilI1Il'\IB:t}lTlrl }]11'IB.teI]l,IX

дiтей до навчальних закладitз, :lаttлалilз cot]ia.ltt,ttOl'o :tilxtlc,]\, .l1iгсii: \,c\/IlctiIlя

причин i умов, внаслiдок яких дi.ги не були oХo]IjlCIli ttaB,tat-tTlяM; Iтриl,,{1,IIеIlIjя

до вiдповiдальностi батькiв або осiб. якi Тх :зап,тitrtоttl'l'i), IIОСа.rlових осiб за

порушення прав та законних iн,гересiв дti,гсй (езеулесеrttэ ,- )K|'Oбl71ertb 20l8 |loKl,^);

1,4, Сприяти v охоtтлсгli I{авLIаI{}lяп,r jli,rсй, I]L'pL'\Iitltetlltx :] ,гllN{LIасово

окупованих тери.го.рiИ uбп райогriв .lpol}eIleIltIя а}l,ги,герори:тI.1tII]]ОТ oIlepalliT,

дiтей вiйсъково.пуiпбпu,liв, якi загинуjIи trijl 
.,tac }."" 

1] ::^r]::"|"11:].:,::j:
операцiТ, захищаючИ неза:lежнiсть, cyBepetrii:cT i r,ериrорlаJtьlI}' l{1"r]lCLllC'I]I)



украiъи, або померли внаслiдок поранення, контузii чи калiцтва, отриманих у
районах проведення антитерористичноi операцii, дiтей, батьки яких загинули
пiД чаС Рево;rюцiТ Гiднос,гi' виявлениХ пi:i L{ac ycix е.гаrгlitЗ 

',l..,no.r."noВсеукраТнського профiлактичIjого захоjlч "Урок'' i rтa;ta:Ii BrIpoJIoB)li
навчального року;

1.5. Сектору iнформацiйноi дiя.ltыtосr:i ,га l{oN{V]rirtirrtiй з l,pO\1l];lIcbKicrtcl
райдержалмiнiстраuiт забезпечити шrироке висвi.г-,lетttlя }. :засобах п,tасовот
iнфорптаuiТ проведення RcevKpaTHCI)KOJ-o про(li,lаr<,гиLtIIоI.о захо.itч "Урок": за
liого пiдсvl,tками провести плiжвiдоптчi наради (Оо 29 .)к,ов1.71Itя 20l8 рок.1,),2. Вiллiлу освiти райдерrrtалп,riнiсr:раrlil, Itаш,t'яirка-Б\,зl,коп,tY ().I.1-,
}КовтанецькоN,lУ отГ подати iнфорь,таrtilо ), с,:lчлtбу ,ч сrtра]зах ,1i.гей
Райдер;калп,riнiстрацiТ про дiтей, якi гlе пристYгtиJIи /{о IIIII]LIаFIгIя (do 7 вЕ)есltя.
201В potl).

3' Службi У справаХ дiтей райдержаilr,riтliсr.раilii I]о/lаl.И Уз].одженч
iнформацiю в службу у справах дiтей облдср;ка,lплirтiстраltiТ lзiдrrовiдr,lо дЬ
форми, що доiасться:

- до l5:00 14 вересня (сганоп,t rra l4 верссIrя ]0l8 poKr,).
- до 25 }ковтня (cr.arroM rв 2) жоI]l.}Iя 20l 8 рок},),

4. Контроль за виконаIIIlяN,{ розпорял)liсII]tя lIок_гIilс,гl..l
голови райдержадмiнiстрацiТ вiдповiлrrо,lt() 1rозttо..ti.,tr-
обов'язкiв.

Голова райдержадмiнi В.I.Кирилич
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