
УКРАЇНА

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
м. Львів

Про організацію проведення у
2021 році профілактичного заходу

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст.53 Конституції України, Закону України «Про освіту» та листа Національної 
соціальної сервісної служби України від 30.08.2021 №0000-0201-0/12973, 
спільний наказ служби у справах дітей Львівської обласної державної 
адміністрації, департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації від 01.09.2021 № 17-0, № 02-01/01/326 «Про організацію 
проведення у 2021 році профілактичного заходу» з метою надання адресної 
допомоги в підготовці до нового навчального року та осінньо-зимового сезону 
дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; виявлення 
дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на початок навчального року, 
усунення причин та умов даного явища; соціального захисту виявлених дітей, 
запобігання їх бездоглядності і безпритульності:

1. Службі у справах дітей Львівської районної державної адміністрації 
спільно з міськими, селищними, сільськими територіальними громадами 
району в межах компетенції:

організувати проведення обстежень житлово-побутових умов 
проживання дітей у сім’ях, які опинилися 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 
2021 року)',

- організувати і провести профілактичний захід з метою виявлення 
дітей, які з початку навчального року не приступили до занять у закладах 
загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної), 
фахової перед вищої чи вищої освіти (1 вересня. - 1 5  жовтня 2021 року)',

- вжити заходів щодо повернення або влаштування виявлених дітей до 
закладів освіти, усунення причин і умов, внаслідок яких діти не були охоплені 
навчанням;

- ініціювати притягнення до відповідальності батьків або осіб, які їх 
замінюють, посадових осіб, у разі виявлення порушень прав та законних 
інтересів дітей ( вересень-жовтень2021 року)',



2. Відділам служби у справах дітей районної державної адміністрації, 
міським, селищним, сільським територіальним громадам району:

- подавати узгоджену інформацію в службу у справах дітей Львівської 
районної державної адміністрації, відповідно до форми, що додається:

- до 8 вересня 2021 року;
- до 11 жовтня 2021 року.
3. Під час проведення профілактичних заходів та при здійсненні 

соціальної роботи з дітьми та сім’ями неухильно дотримуватися вимог 
законодавства, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 
№585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу

Христина ЗАМУЛА



Форма звітності про результати проведення Всеукраїнського профілактичного заходу “Урок” у 2021 році
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детально зазначити причини, за яких діти залишилися невлаштоваиими на навчання (графа 19) при остаточному звітуванні ЗО жовтня.
* * * *  н а д а х и  текстову інформацію про дітей, переміщених з тимчасово окупованих територій, виявлених під час профілактичного заходу, та надану їм допомогу.


