
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
  8  липня 2013 року 
                               

              Здолбунів № 158   

 
   
Про план заходів щодо інтеграції 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, 
в українське суспільство на період до 2020 року 
 
       На виконання  розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 21червня 2013 року № 261 «Про районний план заходів щодо інтеграції 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське 
суспільство на період до 2020 року», з метою сприяння створенню належних 
умов для забезпечення інтеграції біженців та осіб, які потребують 
додаткового захисту, в українське суспільство  
         
 Наказую: 
 
 1. Затвердити план заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 
потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 
року (далі-план заходів), що додається. 
          2. Керівникам навчальних закладів забезпечити: 
 2.1. Виконання плану заходів та видати відповідні накази, затвердивши 
власні заходи на період до 2020 року. 
 2.2. Подання щопівроку до 10 числа останнього місяця звітного періоду 
відділу освіти райдержадміністрації інформації про стан виконання плану 
заходів. 
          3. Відділу освіти райдержадміністрації інформувати управління 
соціального захисту населення райдержадміністрації відповідно до 
встановлених у розпорядженні голови райдержадміністрації термінів. 
           4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
В.о. начальника відділу                                                                        З.Вітень 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Затверджено 
Наказ відділу освіти 
райдержадміністрації 
08.07.2013 № 158 

  
                                                            ПЛАН 
          заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового 
захисту, в українське суспільство на період до 2020 року  
  

1. Забезпечити організацію заходів щодо толерантного ставлення до 
біженців та осіб, які потребують додаткового захисту. 

                                                                                                                Постійно 
2. Сприяти збереженню національно-культурної самобутності біженців та 

осіб, які потребують додаткового захисту. 
                                                                                                                Постійно 
3. Проводити зустрічі з представниками громадських організацій 

національних меншин з актуальних питань їх діяльності, а також 
консультації та зустрічі із представниками релігійних організацій щодо 
оптимізації роботи, спрямованої на виховання віруючих у дусі поваги 
до громадян, які не сповідують релігії, та до віруючих інших 
віросповідань. 

                                                                                                                Постійно 
4. Підтримувати ініціативи інститутів громадянського суспільства у 

проведенні заходів до днів національної культури, національних свят, а 
також культурно-мистецьких акцій, спрямованих на формування 
толерантності, поваги до культури, історії, звичаїв і традицій 
представників різних національностей. 

                                                                                                                Постійно                                                     
 
 

 
 
 
Головний спеціаліст відділу                                                            І.Рудько 
 
 
                                                                                     
 
 
                                                                                                     


