
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31.08.2017 № 271
м. Золотоноша

Про організацію проведення в місті у 2017-2018
навчальному році профілактичного заходу „Урок”

З метою надання дітям з сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, адресної допомоги в підготовці до нового навчального року та
осінньо-зимового сезону, соціального захисту виявлених дітей шкільного віку,
не охоплених навчанням на початок учбового періоду, запобігання їх
бездоглядності і безпритульності, на виконання листа Міністерства соціальної
політики України від 09.08.2017 № 16038/0/2-17/37 „Про організацію та
проведення Всеукраїнського профілактичного заходу „Урок”, відповідно до
Закону України „Про загальну середню освіту”, керуючись п. 2 „а” ст. 32
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, -

виконком міської ради вирішив:

1. Службі у справах дітей, молоді та спорту (Харін В.Г.) спільно із відділом
освіти (Строкань О.М.), МЦСССДМ (Жук З.М.), рекомендувати Золотоніському
відділу поліції ГУНП в Черкаській області (Охріменко О.В.) забезпечити
проведення в місті у 2017-2018 навчальному році профілактичного заходу
„Урок”, в рамках якого:
1.1.Провести обстеження житлово-побутових умов проживання дітей у сім'ях,
які перебувають у складних життєвих обставинах, та вжити заходів щодо
надання дітям з цих сімей адресної допомоги в підготовці до нового
навчального року та осінньо-зимового сезону

серпень-вересень 2017 року
1.2.Організувати і провести профілактичний захід „Урок” в частині виявлення
дітей, які до 1 вересня 2017 року не приступили до занять у загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах І-ІІ
рівня акредитації

1 вересня-10 вересня 2017 року
1.3.Вжити заходів щодо повернення або влаштування виявлених дітей до
навчальних закладів, закладів соціального захисту дітей, усунення причин і умов,



внаслідок яких діти не були охоплені навчанням, притягнення до відповідальності
батьків або осіб, які їх замінюють, посадових осіб за порушення прав та законних
інтересів дітей

вересень-жовтень 2017 року
1.4. Сприяти в охопленні навчанням дітей, переміщених з тимчасово окупованих
територій або районів проведення антитерористичної операції, виявлених під час
усіх етапів проведення міського профілактичного заходу „Урок” і надалі впродовж
навчального року.

1.5.Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації проведення
профілактичного заходу „Урок”.

 до 26 жовтня 2017 року
1.6.Про результати проведення профілактичного заходу „Урок” проінформувати
службу у справах дітей Черкаської облдержадміністрації.

до 12 вересня
(станом на 10.09.2017)

 до 26 жовтня
 (станом на 20.10.2017)

2. Відділу освіти (Строкань О.М.) з метою оперативного реагування надавати
службі у справах дітей, молоді та спорту інформацію про відвідування учнями
занять у 2017-2018 навчальному році.

3. Службі у справах дітей, молоді та спорту (Харін В.Г.) на засіданні
координаційної ради у справах дітей заслухати інформацію щодо залучення дітей
до навчання.

грудень 2017 року

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
Суддю С.В. та начальника служби у справах дітей, молоді та спорту (Харін В.Г.).

Міський голова В.О. Войцехівський

Вареник 53672
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