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Про проведення Всеукраiнського
профiлактичного заходу <<Урою> у
ZOti рочi на територii Барвillкiвського
району
УкраIни
З метою забезпечення реалiзацii ст. 53 КонституцiТ

та

Закону

Украiни "Про загаJIьну середню ocBiTy":
профiлактичного заходу
1. затвердити проведення всеукратнського
(долаrоться),
<Урок>,nu,.рЙрii Барвiнкiвського району

"2.СлУжбiУсПраВахлiтей,молодiТасПорТУрайонноiдерх<авноТ
адмiнiстрачiТ

освiти районноi державноТ
адмiнiстрацiI (В.М.Жукова), вiддiлу
."lilт:их служб для ciM'T,
(Н.О.КоПтева), БарвiнкiВськомУ районноМу центрУ
цим
забезпечити виконання заходiв, затверджецих
моJIоДi
та
1Ё.в.ПТуха)
дiтей
справах дi,гей,
та iнформувати про хiд Тх виконання схужбу у

розIIоряд*."""r,

молодi

та

спорту районнот д.р*u""оi адмiнiстрачiт

до

05,09,2017 р,,

20.10.20t7 р.

полiцiТ (м, Барвiнкове)
Рекомендувати Барrзirrкiвському вiддiленню
гу чц в Харкiвсъкiй областi
Балаклiiвського вiддiлу полiцiт ( м. Балаклiя)
@л|;1.1u-), виконкомам
(д.м. Туренко), .rрЬ6..iйному аграрному лiцеrозаходiв,
затверджених цим
виконання
Micbkoi ,u .iпu."й puo забезгtечити
справах дiтей,
iнформувати про хiд Тх виконання службу у
розпоряДженням, та
до 05 вересня 2017 РокУ,
молодi та спорТу районноi о"р*U*оi адмiнiстрачiТ
20 жовтня2Ot7 року,

з.

4.СлУжбiУсПраlrахДiтей,молодiТасПорТУрайонноТдержавноТ
iнформ;rвати голову районнот державнот
адмiнiстрацii про провед9ну |ооо,у
адмiнiстрашiТ в
дерхtавноi
.ripuuu*
дiтЁИ^оdп*."оi
службу
та
у
адмiнiстрацii
контролънi термiни,

покласти на заступника го,Iови
5. Контроль за виконанням розпорядження

адмiнiстраuiт С,м,казъонного,
районноi державноi

Голова районноi державllоi
адмiнiстрачii

B.I.PolvlAx

ЗАТВВРДЖЕНО
РозrrоряджеFIня голоl}и районноi
державноТ адмiн icTpauiT

/j'a2l

/24 'т

z"1!rsз

Заходи
щодО органiзацiТ проведеrIпЯ BceyKpaiIl ськогО п рофiлаК,ги ч IIо го захо/lу
<<Урок>> у 2017 роцi Ira територiТ Барвiнкiвського райоrлу
Термiни
виконання

Здiйснити заходи щодо обстеження Серпеньумов проживання та виховання дiтей вересень
у сiм'ях, якi перебувають у складних 20t7 року
життевих обставинах, проживаIотъ у
сiм'ях опiкунiв (пiклувальrrикiв)

Спiльно

з

Викоtлавець

Служба у справах

дiтей, молодi

спорту,

та
сiзtьськi

голови, РВО,
БРЦСССМ, полiцiя

СlIужба у еправах

правоохороIIIIими вересень
органами забезпечити органiзацiю та 2017 року

дiтей, мо.ltодi

неповнолiтнiх дiтей, якi схилънi до

голови, РВО,
БРЦСССNt[, полiцiя

проведення рейдiв <<Вокзал>>,
<Вулиця> з метою виявлення
бродяжництва, не

-

Спiльно з

правоохороI{ними Постiйно
органами забезпечити оргаIriзаtlitо та
<l}окза.тt>,

MeToIo виrII]JIсIII,IrI
неповноJIiтнiх дiтей, якi схильнi до
<Вулиця>) з

бродяжництва, не
навчанням.

сiльськi

охоплеtti

навчанням.
Створити банк даних на дi,гей, шIо IIе Вересеньнавчаються з метою залучепtlя Тх до жовтеЕIъ
201] року
рiзних фор, навчання, одна з яких
екстернат.

проведення рейдiв

спорту,

та

охопленi

Служба у аправах
лiтей, молодi та
спорту,

вiддiл

БрLIсссN4

райоlIний
освiти,

Служба у справах

дiтей, молодi

спорту,

та

сiльськi

голови, РВО,
БРЦСССN{, полiцiя

Вжити заходiв щодо своечасноТ
постановки дiтей, якi постiйно

Служба у справах

Постiйно

дiтей, молодi

спорту,

залишають сiм'ю, навчальнi заклади,
мiсця постiйного проживаI{ня, на

та
сiлъсъкi

голови, РВО,
БРЦСССМ, полiцiя

профiлактичний обrriк; усуIIенIIя

причин та умов, внаслiлок яких дiти
були охопленi навчанням,
притягнення до Ъiдповiдальностi
батъкiв
осiб, якi негативно
впливають на виховання дiтей.

не

та

Забезпечити координацiIо дiй та Постiйно
взаемне iнформування з IIиI,аIIь

у справах
дiтей, молодi та
спорту, сiлъськi
С.тrужба

дитячоi бездоглядностi Bcix оргаl.riв i

служб, причетних до роботи

неповнолiтнiми.

голови, РВО,
БРЦСССМ, rrолiцiя
Служба у справах
дiтей, молодi та
спорту

з

Про наслiдки рейду та проведеноТ Контролънi
роботи iнформувати службу у термiни
справах дiтей обласноi державноi

Начальник служби у справах дiтей,
молодi та спорту райоtlноТ дсржавIlоI
адмiнiстрацii

а/ф
I

/
В.М. Жукова

