
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

та на виконання спiльного наказу слуrкби у справах дiтей ЛьвiвсъкоI обласноi
державноi адмiнiстрацii, департаменту освiти i науки обласноТ державноi
адмiнiстрацiТ, Львiвського обласного центру соцiа-гrьних служб дJuI ciM'T,

дiтей та молодi вiд 01.09.2020 j\b26-0l07-01l.l296l16 <Про органiзацiю
проведен ня у 2020 роцi В сеукраТнського профiлактичного з.жоду <<Урою> :

1" Службi у справах дiтей райдержадмiнiстрацii спiлъно з сектором освiти

райдержадмiнiстрацii, районним цен ром соцiальних служб для ciM'T, дiтей та
молодi, Кам'янка-Бузъкою ОТГ, Жовтанецькою ОТГ :

1.1. Органiзувати проведеннrI обстежень житлово-побутових умов
проживання дiтей у сiм'ях, якi опинилися у скJIадних життевих обставинах,
та вжити заходiв щодо надання дiтям з цих сiмей адресноТ допоNIоги в
пiдготовцi до нового навч€Lльного року та осiнньо-зимового сезону ( серпень

- верес?нь 2020 року);
1,.2. Органiзувати i провести Всеукраiнський профiлактичний захiд

"Урок" в частинi виявлення дiтей, якi з початку навч€lльного року не
приступили до занять у закладах освiти' (l вересня - 15эtсовmня 2а2а ро*у);' ,

1.3. Вжити заходiв щодо повернення або влаштування виrIвлених

дiтей до закладiв освiти, закладiв соцiального захисту.дliтей: усунення причин
i умов, внаслiдок яких дiти не були охопленi навчанням; tIритягнення до
вiдповiдальностi батъкiв або ооiб, якi iх замiнюють,, посадових осiб за
порушення шрав та законних iHTepeciB дiтей (вересень - эlсовmень 2020 року);

1.4. Службi у справах дiтей райдержадмiнiстрачii забезпечити широке
висвiтлення у засобах масовоi iнформацii проЪедення ВсеукраiЪського
профiлактичного заходу "Урок", за його пiдсумками провести мiжвiдомчi
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Вiдповiдно до Закону УкраiЪи < Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>,
ст.53 КонституцiТ Украiни, Закону УкраiЪи <Про ocBiTy>>, лиота IVIiHicTepcTBa
соцiальноТ полiтики УкраiЪи вiд 27 "08.2020 Ns6/8-9640/1-20 кПро
органiзацiю та проведення ВсеукраiЪсъкого профiлактичного заходу <<УРою>

отг,
дlтеиЖовтанецъкiй ОТГ подати iнформацiю у службу у справах

щ



райдержадмiнiстрацiТ про дiтей, якi не приступили до навчаннrI (dо 10
вересня 2020 року).

3. Службt у справах дtтей райдержадмlнlстрац11 подати узгоджену
iнформацiю в службу у справах дiтей облдержадмiнiстрацiТ вiдповiдно до

3. Службi у справах дlтеи райдержадмiнiстрацii

форми, що додаеться:

- до 28 жовтня (станом на2З жовтня 2020 року).
4. Пiд час шроведення гrрофiлактичних заходiв то , при здiйсненнi

соцiа.гlьноТ роботи з дiтьми та сiм'ями просимо неухильно дотримуватися
вимог законодавства, зокрема постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи:

вiд22.07.2020 Ns 641 <Про встановлення карантиЕIу та запровадженIuI

посиленрtх протиепiдемiчних заходiв на територii' iз значним поширеншIМ

гостроi'респiраторноi хвороби COVID-l9, :: спричиненоi_ KopoнaBipycoM

SARSCoV-2>;
вiд 01.06.2020 J\Ъ 585 <Про забезпечення соцiального захисry дiтеЙ, якi

перебувають у скJIадних життсвих обставинаю>; 
:

, вiд 01 .06:2,02а J\b 586 <,Щеякi питаннrI захисту дiтей в умовах боротьби

з наслiщками гоотроi' респiраторноi" хвороби COVID-19, сприЧиненоi

KopoHaBipycoM SARS-CoV-2). ,

5. Контроль за виконанням розпорядженЕrI покJIаоти на заступника
голови райдержадмiнiстрацii вiдповiдно до розгrодirry функцiон€tльних
обов'язкiв.

Перший Андрiй КОРБЕЦЬКИЙ
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