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[1ро проведення заход!в в ме21{ах

Бсеукра|нського проф|лакттпн:лого

рейду "'!{'рок'' у 2014 роц! на територ||
9уц1вського району

Ёа виконання листа й|н|стерства соц!апьно] пол!тики }кра!ни
в]д 08.08.2014 ш9 8901/0/1,+-1,+/57, в|дпов|дно до вимог статт! 53 1{онституц||
!кра|ни,3акону !кра|ни <|1ро загальну середн+о осв|ту;'. статт| 19 3акону
!кра|ни <|1ро охорону дитинства)>' керу1очись стаття}{и 6,22,39 3акону
}кра|ни <[1ро м|сцев| дер;т<авн| адшт1н|страц1;)>, з мето1о надання д'тяп,1 з с1п1ей'

як| опинилися } складних жи!т.вих обс;авинах. алресно!'лопомоги в п!д:о':овш!

до нового навчального року та ос!нньо-зимового пер1оАу. виявлення д|тей
шк|льного в!ку. неохоплених навчан11яч на лоч:]!ок унбового пер!олу. усунення
причин та у}1ов даного явища, соц|апьного захисту виявлених д|тей, запоб|гання
|х бездо:ляднос': ! ! безпритульнос': !:

1. (лу:кб1 у справах д|тей районно| дер:кавно| адм|н!страп|!
(€срокурова г.о')' в|дд|лу осв|ти районно| державно{ адм1н!страц||
(&ховит-3всрева €.Ф'), сектору у справах птолод| та спорту районно! дер;тсавно1
адт:!н!с граш!!' (Ряб|н|на !.\4.):

1.1. |1ровести Бсеукра!нський проф|лактинний рейд <!роо на територ|1
9уц|вського району з 20 серпня по 20:ковтня 2014 року.

1.2. ! оерпн|-вереон| 2014 року зд1йснити заходи щодо обстеження умов
проживання та виховання л1тей у с|м'ях, як| перебуватоть у окладних )киттсвих
обс:авинах. 3т<иги пракпинних заход!в щодо надання л!:ям алресно'[ лопомоги
в п!дгоговц! до нового навчапьного рок5. ос!нньо-зимового пер!ол1 ]а ра\унок
коп:т|в м|сцевих бтод;кет|в' !з запуненням бпагод|йних фонд1в. [1ри сприятливих

умовах в)кити заход|в щодо сво€часного понатку л!тьп:и навчавня у закладах
осв1ти. [|ри негативн|й ситуац1} - прискорити робоц цодо влатлтування д!тей
до с!мейних форм виховання'1а державни\ заклад!в'

1.3. |{ротягом серпня-жо-втня цього року. з метото соц|ального захисту
д|тей, запоб|гання !х бездог'тядност1 | безприт}льност1, проф|лактики
правопору111ень | злотинност|, реал|зац!! прав д|тей на осв{ту' провести разом з
крим|нальното м1л|ц|ето у справах д1тей чуц]вського Рв (з обслуговування
9угу|вського та |]ечен|зького район|в) [)'\48€ !кра!ни в {арк|вськ|й област|,
органами оп|ки та п!клування при виконавчих копт]тетах с|льських та сели1цних

рад, в ме)ках Бсеукра!нського проф|лакти.тного рейду <}роо провести

|
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додатков1 рейди з вияв',1ення д|тей, як! не приступили до навчан!{'1

у зага.'|ьноосв|тн|х навчалъних закладах, за!пи1]]или дер)1(авн| 3ак',1ади та вжити
заход!в !цодо !ал) чен}1я !'х ло о гримання осв!;и.

1.4. [прияти охоп.1]еннто навчання|1 ус|х д|тей птк|льного
в1ку-переселенц|в ]з з тимчасово окупованих територ|й }кра|ни. територ|ально-
алм|н1стративних олинишь }кра}ни. в яких !рива. ан'1игерорисгична операш!я.

п|д нас ус!х етап|в проведення всеукра!нського проф|лактитного рейду <1/роо.
2. Рекомендувати 9уц!вськоплу районному центру ооц!апьних олуясб для

с|м'], д|тей та молод| (Ряб|н|на 1.Б') вжити анацог|чних заход|в'
3. €лутсб1 у справах д!тей районно] дер)кавно]

((срокурова [ .Ф.):

адм1н1страц!1

3.1..{о 20 сеРпня 2013 року розробити граф!к проведен]'{
8сеукра!нського проф1лактинного рейду <9рок> на територ|! чугутвського

району'
3.2.Ржити заход|в щодо овоечасного проф|лактинного обл!ку л|тей, як!

пост|йно зали1]]аготь с|м'то, навнальн1 заклади' м!с:1я пост|йного проживан!'1,

усунення причин та умов, внасл|док яких д]ти не були охоплен! навванням,
притягнення до в!дпов|дальност| батьк1в та ос|б, як| !! зам|нтототь, посадових
ос|б за порутлення прав та законних |нтерес|в д|тей як] негативно вплива}оть на

виховання д]тей.
3.3. |]ост|йно забезпенувати координап|*о д|й, взаемне |нформування з

питань дитячо] бездоглядност| та безприт5 пьност| вс|х орган|в | служб,
принетних до роботи з д|тьми.

3'4' Биов|тити в засобах масово! |нформац|1 в!доптост| про результати
проведен11'1 заход|в в плехах Бсеукра!нського проф|лактичного рейду <}рок>. 

-

3.5. [1|д яас проведення серпнево! педагог|чнот конференц1! прац|вни{1в

осв1ти району довести до ]х в|дома та до в|дома батьк1всько! громадськост|
|нформац|то про проведення заход|в в пле>ках 8сеукра|нського проф|лактинного

рейду <!роо у 2014 рош|.
3.6. Бадати до служби у справах д|тей {арк|всько] обласно] державно]

адм|н|страц{! 1нфоршташ|то про д1тей, як| за результатами проведення за\од1в в

межах Бсе1кра|нського проф!лакти ч но!о реиду <!рок> ще зш1и1пилися

невда1|;тованими до заклад1в осв!ти до 20 ясовтня 2014 року.
3.7. |1ро виконанвя розпоряд)кення |нформувати гопову районно!

державно! адм1н!страц|| до 05 вереоня 2014 року та до 15 )ковтня 2014 року
через сектор контролто апарату районно! дер;кавно| адм|н|страц!!'-

4' 1{онтроль за виконання}( розпоРядхення +окласти на заступника

!

11ерпший заступник голови
районно! дерхсавно| адм|н|страц!| [о.к. вАР)1{шш!нов


