
 
Україна  

 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  26 серпня  2016 р.                                                              № 366 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про організацію та проведення  
Всеукраїнського профілактичного  
заходу «Урок» 
 
 Відповідно до ст.53 Конституції України та Закону України «Про загальну 
освіту», на виконання законів України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», на 
виконування спільного наказу Служби у справах дітей облдержадміністрації, 
управляння освіти і науки облдержадміністрації та Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області від 22.08.2016 р. №39-од/247/1578, з 
метою надання дітям з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 
адресної допомоги в підготовці до нового навчального року та осінньо-зимового 
сезону; виявлення дітей шкільного віку неохоплених навчанням на початок 
навчального року, усунення причин умов даного явища; соціального захисту 
виявлених дітей, запобігання бездоглядності і безпритульності, забезпечення 
організованого початку 2016-2017 навчального року 
  

1. Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради спільно з відділом освіти, молоді та спорту 
Бережанської міської ради, Бережанським відділом Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області, провести в період з 26 серпня до 30 
жовтня 2016 року Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» та інші 
попереджувально-профілактичні заходи  під час яких: 

1.1. На підставі проведеного обстеження житлово-побутових умов проживання 
дітей в сім’ях, які опинилися у складних та надзвичайних умовах, вжити заходів щодо 
надання їм адресної допомоги під час підготовки до нового навчального року та 
осінньо-зимового сезону, залучивши до цієї роботи меценатів, благодійні фонди, 
громадські організації тощо. 

1.2. Вжити заходів щодо повернення або влаштування виявлених дітей до 
закладів соціального захисту дітей, навчальних закладів, усунення причин і умов, 
унаслідок яких діти не були охоплені навчанням, притягнення до відповідальності 
батьків та осіб, які їх замінюють, посадових осіб за порушення прав та законних 
інтересів дітей та які негативно впливають на їх виховання (вересень-жовтень 
2016р.). 

1.3. Виявлених дітей взяти на облік, встановити над ними персональне 
шефство, соціально-правовий патронаж, соціально-педагогічне та соціально-



психологічне опікунство. 
1.4.Сприяти охопленню навчанням усіх дітей шкільного віку - переселенців із 

тимчасово окупованих територій України, територіально-адміністративних одиниць 
України, в яких триває антитерористична операція, під час усіх етапів проведення 
Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок». 

1.5. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації матеріалів про 
проведення рейду «Урок». 

2. Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради інформувати службу у справах дітей 
облдержадміністрації: 

2.1 Про результати проведеної роботи та вжиті заходи інформувати службу 
у справах дітей облдержадміністрації до 12 вересня станом на 9 вересня; до 26 
жовтня - станом на 21 жовтня. 

2.2 До 12 вересня, 26 жовтня 2016 року надати службі у справах дітей 
обласної державної адміністрації інформацію про дітей, які за результатами 
проведення рейду «Урок» ще залишилися невлаштованими. 

3. Персональну відповідальність за організацію проведення рейду покласти на 
начальника служби у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 
молоді Бережанської міської ради та начальника відділу освіти, молоді та спорту 
Бережанської міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 
голови Захарківа О.М. 
 
 
                      Міський голова    В.Я. МУЗИЧКА 

                        Безусова Т.В. 



 


