
РАйоннА д!,РжАвнА Адм1н1стРАц1 1

х^Рк!всько| оБл^ст!
РозпоРяд)кв[!ня

ч}ц {в

про лроведеппя заход!в в }|еж!х
всеухРд!:|!ського проф!"1.юичяого
рспду "уРо'е'у 201] Роц| па теРитоР!'{
!!у,}|3ського Району

на вико]!а!п1я вимо. стап; !9 за(о!1у укР!]ни (про охорону дити1!ства'
п!оло гаРаптовалого права д!тей !а осв!ц. статей 6, ]2 закопу уща]!!и
(пРо п1]сцев| дерхавв! аду!!|;стац1'). нака3у слухби у спРавах д]тей об!псно;
державво' Ф1м;!!ст!ац;] в]д !3 сс!ппя 20]] Року )0 48 (про лроведевня заход1в
! !1е'(ц вссукра'|нського проф]лапичного !сйду <уРоо } 20]] роф), з !стою
вадавяя д!тям з с!п!ей, як] оп!нилися у склад!'х хитсвих обстав!яд! адресво|

о !. !. ].'и\ о о. ч] ьо .!.!ово" .. '. /
виявлсн1|я д!тей шк;ль!ого в!ч' пе охоплелих !ав.!анняпп' на ]1очаток учбового
!ероц. ).)Р"!с !р;''и
в(яв!ених д;тс;|! запоб;гавяя ]х 6ездогляднос{ ; бет!!иту''ь!]ос''.

(с€рокурова г о ), в]дд|лам осв;ти (.11яхович-звер.ва с.о.)' у справах ..'олол! 1а
споР1у райоп1!о1 деРя(авпо1 адм]]];стРац|] (Ряб]н]на !'м')' !|уп1вськоп!у

райояно\!у центру соц1а'!'1!их слухб д!! с]м';. д!тей та молод1(Ряб;!1на |.в.):
1.]' п!овести все}кРа|1]с!кий ! !Роф1)] ак! ич!ий рейд (урок' на тери1ор]|

ч)гу;вс!кого райояу з 20 серпня ло 25 жовтяя 20]] Ро](у'
!.2. в серпн| вереся! 201з року зд1йсвити заход! щодо о6стехея!я у!!ов

прохивавял та виховання д]тс'] у .!!!!'ях' як] перебувають у сшадяих хип.вих
обставинах' пРо,о!ва1оть у с;м'ях оп|цп!в (п;клувшънлк!в). вхити прак1ичних
й'од;в шо о .]ре-но, 0о !о!о. ! в ! о ов !; 0о !о0о о
йв "!!. г'). о.: !|..._.!"'!.!. о иош в \';.!евг\

б". !.. в. ; Ф' е !! о! 6.!'!о0.г /. фоь ! в. ор!. ; - ! !.

!.'.в."о1"! '0 .Р !\ .!:.."и!и |'1ьов'об.|е.|е|ю!\.ов .оо.|в.||ю
тих д1тсй' як; у да'!!й ча. пс!ебувають у цеятрах соц]11ьво_

!'!'0!о!;ч!о !-]о!л;.!!;' 0 еи.пр спр|о'.'!в.\
поверяення !х до батьЁв. свосчасного початку н'ми навчання у закладах
освии. пРи !егати!пп;й ситуац;] л!искоРи!и Роботу щодо влаштувавя' д]тей
! (;'|е! .! . фо! 1 вг\ов,,н я .!! |ер'!. ва! \ а . 1!' .

! 1. про {!о" .ер |'о "'ов!н9 оо'о ро'). , '|е.о!о .о];- ' .о о .а\ с!]
д!тей. :)апоб;гап'ц ]х 6сздоглядност; ! безпр!цльяост|' проф!лапик!
гр!!во-о!/!!.ао . .. оч .'!' о.. . р.4 . ъ! .' !ров 0''|' н ! о.в|').'ровР.]и Ра.оу'
кри!1!вмьяою м!л;ц;€ю у справах д!тей чуц'|всъкого Рв (з обслуговувш!я



2

чуц|вського та пече!;зького Райо]1;в) гу]!1вс укра]!и в хаРк;всьЁй област1.
ор .!,чг оп'|" !] !.ш}в" !. о !г.
Рад' в \1ежах всеукРа]нського пРоф1лактш!!]о'! 3аходу (урок' проф1лактичв|

реи ! ! в!9в !еь. о !.е| . о' {Р | г
,4о]оо.в: Р;\ ь !ш}л/ !ер!.в!|.

заход|я ]!Ф{о }д1учення 1х 1о отрп||!аяяя осв!т'.
-.' .!) !6; ) .пР.в. :!. ъ''о' !о_1 !е. !ав!|о' а0!;.'.с оо_;]

(ссрокуРова г.о.):
2.|. до 20 сеРлня 20]] !оку Розробши траф!к лроведеявя

в е/!!а.".*о'о11. / \!о! ! а 'ео/.ор:] ч)!\_1л
2.2' вхити заход;в щодо свосчасного проф;'актич!о!о об!;ку д;тей, як|

|.!!гч. 
'! 

ш.ц!ь.|'".' н'в _!"н' !о. Р о о ро"|в!!!!о.
..!] е.!о р|.г . о )'1!в. в'!^ !" о!' я!'!\ 0 !е 6.. и о\0.!. ё!.. .ь"'"ь" !.
прР!о !е !!о 0о в 0!ов:да " !ос!; 6. ' ;' _ ..'б.

2.3' !1ост;й1]о забе!1ечув[1и (оордипафо л]й, вза.мне !вформуваяня з
п !-чь ! 9чо_1 ос{!о!Ф0.!о.!; .а ;Р. р'\ ".ос.; в\;' .г|' !а | /'б
причетвих до робот! з д!тьми

]..вг.в'11 ... ;". !а.ово, ! форм,,];] в;].у!. !го гР9'о!а!г
проведенв' всеукра|всъкого рейду (уРок' яа територ!! чугу;вського Райо!у.

2'5. пд час п!о!едення серп!ево; педагог]чно| ковфереяц|] прац]вяик;в
осв]ти райояу довести до !! в1дома г. !о в'дома батьк!всъко| громадськост1
]нформац!ю про проведеняя всеук!а]]]с!кого !роф1,,актичпого Рсйду (урок' у
2013 роц|.

2.6. пРо викопаппя Роз!'орядхення 1|!фоРм}вати голот Ры!о!по]
дср)кавно| адм|я{ста]!1| до 05 верес!я 201]] роч та до 20 ховтв' 20|] роц
ч"ре 

' 
\е орьо' !ол о апа- . !: г!!ион о" ! е о ! а { о ' о 1 ' ' Р с . Ра . ]

2.7. надат! до слу'(би у справах д]''ей обласяо'| деР'(ав!Ф]
ц1м!я|с1рац!] 

'вформац1ю 
про ]1;тей. як] за Результата\1и л!овсдсп1!я

всеукРа]|!сь(ого проф]ла&тичяого рейду (уРок) ще зш!шилпся
невлаштовапими до 2] жовтня ]0|] Р''

]' коятроль за в!ко!анням розпоряд'(ення пок'асти на заступвика
голови районяо1_ дер'(авно1 ад!]я1страц!]' коросте:ьова в.в.

псрши;| 3асцппик.о]овп
р!йояво| дсРж!впо1 !дм!пп!с.Рац!!

,' 

{*"]'*"*',


