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кАм,янкА-БузькА рдйоt*tд шржАвнА Ад/ilнIстрАцul
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

RЗ Ц{,Ъt>lСr PargДo? м. Кам'янка_Бузька *, zz7/оl aa//g
Про орzанiзацiю провеdення у
2 0 } 9 ро цi В сеу KpaiHcbKozo
пр офiлакmuчноzо захоdу к Урок>

ВiДПОвiдно до ст.53 Конституцii Украiни, Закону Украiни <Про мiсцевi
ДеРЖаВНi аДМiнiстрацii>, Закону УкраiЪи uПро загаJIьну середню ocBiTy>, листа
MiHicTepcTBa соцiалъноi полiтики Украiни вiд 20.08.2019 J\Ь1526ll0l2-|glЗ1
uПРО ОРГанiзацiю та проведення ВсеукраiЪського профiлактичного з€tходу
<УРОК> та на виконання спiльного накззу служби у справах дiтей ЛъвiвськоТ
ОбЛаСноi державноi адмiнiстрацii, дЙартаменту освiти i науки обласноТ
ДеРЖаВноТ адмiнiстрацii, Львiвського обласного центру соцiальних служб для
ciM'i, дiтей та молодi вiд 22.08.2019 Ns28-Оl07-0|lЗ07l24 uПро органiзацiю
проведен ня у 20 19 poui ВсеукраiЪсъкого профiлактичного заходу <<Урок> :

1. Службi у справах дiтей райдержадмiнiстрацii (I.Дякiвнич) спiлъно з
вiддiлом освiти райдержадмiнiстрацii (В.Ковтало) та
соцiа,чьних служб для ciM'i, дiтей та молодi (Г.Паньонтко);

1.1. Органiзувати проведення обстежень житлово-побутових умов
проживання дiтей у сiм'ях, якi опинилися у скJIадних життевих обставинах
(серпень - вересень 201 9 року);

1.2. Органiзувати i провести ВсеукраiЪський профiлактичний захiд
<Урок>>, в частинi виявлення дiтей, якi з початку навчЕLпьного року не
приступили до занять у закладах освiти (2 вересня - 1З вересня2019 року);

1.З. Вжити заходiв щодо повернення або влаштування виявлених дiтейдо
закладiв освiти, закладiв соцiального захисту лiтей: усунення причин i умрр,
внаслiдок яких дiти не були охопленi навчанням; притягнення до
вiдповiдалъностi батькiв або осiб, якi ik замiнюють, посадових осiб за
порушення прав та законнrх iHTepeciB дiтей (вересень - жовтень 2019 року);

|.4. Сприяти у охопленнi навчанням дiтей, перемirцених з тимЧасоВо
окупованих територiй, пiд час ycix етапiв проведення ВсеукраiЪського
профiлактичного за>(оду <<Урою> i надалi впродовж навч€tльного року;

1.5. Забезпечити широке
проведення ВсеукраiЪського

висвiтлення у засобах масовоТ iнформацiI
профiлактичного заходу <Уроо; за його

пiдсумками провести мiжвiдомчi наради (до 29 жовтня 2019 року).
2. Вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацiТ (В"Ковтало) подати iнформаЦiЮ У

олужбу у справах дiтей райдержадмiнiстрацii про дiтей, якi не приступили До
навчання (до g вересня 2019 року).

раионним центром



З. Службi у справах дiтей
у:годжену iнформацiю в службу
вiдповiдно до форми, що додu.r".",

- до 15 вересня (станом Ha14 вересня 2Оl9року);
- до 28 жовтнrI (станом на22 жовтня 2019ро*у;.
4, КонтрОль за виконанНям розпорядження покласти на заступника голови

райдержадмiнiстрацii вiдповiдно до роirrодiлу функцiональних обов'язкiв.
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райдержадмiнiстрацii (I.f,якiвнич) подати
у справах дiтей облдержадмiнiстрацiТ
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