
 

  
                                                      У К Р А Ї Н А 

         ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

                                                        Н А К А З 

 

 17 липня    2014  року                                         Здолбунів                         №135 

 

Про план заходів з виконання у 2014-2016 роках 

Загальнодержавної програми «Національний план  

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2016 року 

 у навчальних закладах району 

 

        На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 

09.07.2014 №250 «Про план заходів з виконання у 2014-2016 роках 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» 

 

наказую: 

1. Затвердити заходи відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації 

з виконання у 2014-2016 роках Загальнодержавної програми 

«Національний план  дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2016 року, що додаються. 

2. Керівникам навчальних закладів: 

2.1. Видати відповідні накази та затвердити власні конкретні заходи на 

виконання цього наказу. 

2.2. Забезпечити неухильне виконання заходів. 

3. Інформувати відділ освіти райдержадміністрації про проведену роботу 

до 25 грудня 2014-2017 років. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

В.о.начальника відділу                                                                    З.Вітень 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                      Затверджено 

                                                                                         наказ відділу освіти 

                                                                                        райдержадміністрації 

                                                                                     17.07.2014 № 135 

 

                                                      Заходи 

              відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації  

з виконання у 2014-2016 роках Загальнодержавної програми «Національний 

план  дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 

2016 року у навчальних закладах району 

 

  

 

№ 

пор. 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Забезпечити проведення масових  

заходів у літніх таборах 

відпочинку з метою запобігання 

правопорушенням серед дітей та 

стосовно них, безпеки дітей на 

території закладів відпочинку 

Під час 

роботи 

таборів 

відпочинку 

Керівники 

навчальних закладів 

та начальники 

пришкільних таборів 

2 Забезпечити збільшення кількості 

дітей, залучених до роботи в 

гуртках за напрямами 

позашкільної освіти 

Постійно Керівники 

навчальних закладів 

3 Забезпечити підвищення рівня 

правової освіти дітей шляхом 

проведення правоосвітніх та 

правороз’яснювальних заходів у 

навчальних закладах району 

Постійно Керівники 

навчальних закладів 

4 Забезпечити проведення з 

батьками семінарів, тренінгів, що 

сприяють формуванню сімейних 

цінностей, з метою підвищення 

рівня культури сімейних 

стосунків і відповідальності 

батьків за виконання своїх 

обов’язків 

Постійно Райметодкабінет, 

керівники навчальних 

закладів 

5 Брати участь у проведенні 

Всеукраїнського рейду «Урок» з 

метою виявлення дітей, що не 

приступили до навчання, 

профілактики правопорушень і 

злочинів серед учнів 

Під час 

проведення 

рейду 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

заступники 

директорів 

навчальних закладів 

із виховної роботи  



6 Створити умови для влаштування 

дітей-біженців, дітей, які 

перебувають на території України 

без законних представників, та 

дітей без громадянства, сприяння 

їх об’єднанню із сім’ями 

При 

потребі 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

керівники навчальних 

закладів 

7 Проводити профілактичну та 

роз’яснювальну роботу серед 

батьків, педагогічних працівників 

з метою запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми, а також 

запобігання насильства у 

середовищі самих дітей  

Постійно 

 

Керівники 

навчальних закладів 

 

8 Проводити профілактично- 

роз’яснювальну роботу з сім’ями, 

що зазнали жорстокого 

поводження 

Постійно 

 

 Керівники 

навчальних закладів 

9 Запроваджувати новітні форми та 

методи роботи з дітьми, 

схильними до правопорушень 

Постійно Райметодкабінет, 

керівники навчальних 

закладів 

 

 

Головний спеціаліст відділу                                                         І.Рудько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             

Затверджую 

                                                                                В.о.начальника відділу  освіти 

                                                                                 райдержадміністрації 

                                                                                                                   З.Вітень 

 

 

                            План контролю 
за виконанням заходів з виконання у 2014-2016 роках Загальнодержавної 

програми «Національний план  дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2016 року у навчальних закладах району, схваленої 

розпорядженням голови райдержадміністрації від 09.07.2014 №250 

 

 

1 Здійснювати контроль за виконанням 

Програми під час атестаційної експертизи 

навчальних закладів 

Згідно з 

планом 

Рудько І.М. 

2 Заслуховувати питання реалізації Конвенції 

ООН про права дитини при аналізі стану 

виховної роботи на нарадах та колегіях 

відділу освіти райдержадміністрації 

Згідно з 

планом 

Рудько І.М. 

3 Інформувати Здолбунівську 

райдержадміністрацію про виконання 

Програми  

До 10.01. 

2015-2017 

років 

Рудько І.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рудько Ірина Миколаївна, 2-38-74 


