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[1ро проведення заход|в в ме;!(ах
Бсеукра!нського проф!лактинного
рейду "}рок'' у 2015 роц! на територ!|
9уц1вського району

Ёа виконання листа й|н|стерства соц!ально] пол|тики !кра1ни
ъ|д 2! '07.20\5 ш9 10815/0/14-15/57, в1дпов!дно до вимог статт1 53 1{онституц|!
!ща|ни, 3акону }кра|ни <|1ро загальну серелнто осв{ц"' статт1 19 3акону
}кра!ни <[!ро охорону дитинства), кер},1очись статтями 6, 22, 39 3акону
}кра!ни <|!ро м[сцев| державн| адм|н|срац!|"' з мето1о наданн'{ д|тям з с1мей,
як| опинилися у ск.]1адних )киттсвих обставинах, адресно| допомоги в п!дготовц1
до нового навчального року та ос!нньо-зимового лер!оду. виявлення д|тей
лшк!льного в|ку, не охоплених навчанням на початок 1збового пер|оду,

усунення причин та умов даного явища, соц!ального захисц виявпених д!тей'
запоб! ган ня :1 бездоглядност! | безприцл ьност1 :

1. (лу:кб| у справ&\ д1тей районно! державно| алм|н1сщац!!
(€ерокурова г.о.)' в|дд!лу осв|ти районно! державно] адм!н1сраш!|
(Болосенко ,т1.\4.), сектору у справах молод1 та спорту рйонно| державно!
адм1н|страц|! (Ряб[н|на 1.й.):

1.1 . |1ровести 8сеукра!нський проф!лактинний рейд <}роо на територ|!
({уц!вського 

району з 20 серпня по 20 :ковтня 2015 року.
1.2. } серпн1-вересн1 2015 року зд|йснити заходи щодо обстокення умов

проживання та виховання д|тей у с1м'ях, як! опинились у скпадних )киттевих
обставинах. Б>кити практинних заход!в щодо надання д!тям адресно] допомоги
в п!дготовц! до нового навч,шьного року. ос|нньо-зимового пер!оду ]а рахунок
коштт]в м1сцевих бтоджет1в, |з залуяенням благод1йних фонд1в. [[ри сприятливих

умовах в)кити заход1в щодо свосчасного початку д1тьми навчання у зак',1адах
осв!ти. |1ри негативн!й ситуац1] _ прискорити роботу щодо вла.тлтування д|тей
ло с!мейних форм виховання та деРжавних заклад|в.

1.3.[!ротягом сеРпня-)ковтш1 цього роч. з мето:о соц|ального захисц
д!тей, залоб|гання !! бездоглядност| | безприцльност[, проф|лактики
правопору|пень 1 злонинност|, реал!зац!1 прав д|тей на осв!ту, провести разом з
крим1нально:о м|л|ц!сто у справах л1тей 9угу1вського Р8 (з обслуговування
9уц!вського та |!ечен|зького район!в) [}й8€ !кра|ни в [арк[вськ|й област|,
органами оп|ки та п1клрання пРи виконавчих ком[тетах с!льських та селищних

рад, в мехах всещра!нського проф|лактинного рейду (урок) провести
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додатков| рейди з виявпення д;тей, як1 не присцпили до навчання
у загальноосв|тн!х навчальних закладах, зали!лил\1 держаРн! зак]1ади та вжити
]аход|в щодо за.'1учен}ш тх до отримання осв|ти.

1.4. €прияти охопленнк) навчанням ус1х д1тей :цк!льного
в[ку-переселенц!в ]з тимчасово окупованих територ|й укратни' територ1ально-
алм |н !стративних одинишь !кра|ни. в яких тривас анти ! ерористи ч на операш|я'
п1д яас ус|х етап|в проведення 8сеукра1нського проф1лактинного рейду (<урок).

2. Рекомендувати !{угу!вському районному ценщу ооц1альних слух<б для
с|м'|, д|тей та молод1 (Ряб1н1на 1.8') вжити аналог1чних заход|в.

3. €лу>кб[ у справах д|тей районно| дер;кавно| адм1н!страц!|
(€ерокурова [ .Ф.):

3.1. {о 20 серпня 2015 року розробити граф!к проведення
8сеукра!нського проф1лактииного рейду <!роо на територ1| {угу|вського
району.

3.2. Б>кити заход!в щодо своечасного проф!лактинного обл|ку л|тей, як|
пост1йно зали|па}оть с|м'то, навнальн| заклади, м|сця пост|йного про}(ивання'
}сунення лри1'ин та умов. внасл!док яких д|ти не були охоплен| навчангшм'
притягнення до в[дпов|дальност| батьк1в та ос!б, як1 !х зам|нтоготь, посадових
ос!б за порутшення прав та законних !нтерес!в д|тей як| негативно вплива|оть на
виховання_

3.3. |1ост1йно забезпенувати координац|го д|й, взаемне !нформуванття з
питань дитяяо| бездоглядност] та безприцльност| вс|х орган1в | служб,
принетних до роботи з д1тьми.

3.4.8исв!тити в засобах масово| 1нформац1] в|домост1 про результати
проведенн'{ заход!в в межах 8сеукра!нського проф|лактинного рейду <<9рою>.

3.5. |[1д час проведення серпнево| педагог1чно| конференц|| прац!вник!в
осв|ти району довести до !х в|дома та до в!дома батьк1всько] щомадськост|
|нформац!то про проведення заход1в в межах 8сеукра!нського проф|лактинного

рейду <!роо у 2015 роц!.
3.б. Радати до служби у справах д1тей {,арк1всько! обласно1 державно{

адм!н!страц!| [нформац!то про д|тей, як| за результатами проведення заход!в в
ме>ках 8сеукра!нського проф|лактичного рейду <9роо ще за'|1и!дилися
невлаштованими до заклад!в осв!': и до 20 жовтня 20! 5 року.

3.7. [[ро виконання розпоряд)кення |нформувати голову районно|
2015 рокудер>кавно| адм|н1срац|| до 10 вересня 2015 року та до 19 жовтня

через сектор конщол}о апарату районно} дер:кавно! адм|н|страц[!.
4. 1(онтроль за викон[}н|1ям розпорядження пок]1асти на засцпника

голови районно| дер>кавно! адм!н|страц|! 8олоцкову 8.й.

|олова районно1 деря{авно1
адм1п|страц1| €.о. коРолк)к


