
 
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
      8 липня 2013 року                                        Здолбунів № 159   
 
   
Про план заходів з виконання у 2013 році 
Загальнодержавної програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» на період до 2016 року 
 
       На виконання  розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 17 червня 2013 року № 236 «Про план заходів з виконання у 2013 році 
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», з метою 
забезпечення реалізації прав дітей та їх захисту 
         
 Наказую: 
 
 1. Затвердити план заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної 
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на період до 2016 року (далі – план заходів), що додається. 
          2. Керівникам навчальних закладів забезпечити: 
 2.1. Виконання плану заходів та видати відповідні накази, затвердивши 
власні заходи на 2013 рік, щодо реалізації Програми. 
 2.2. Подання до 1 серпня 2013 року відділу освіти райдержадміністрації 
пропозицій щодо виконання у 2014 році Загальнодержавної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
на період до 2016 року. 
 2.3. Подання до 1 січня 2014 року відділу освіти райдержадміністрації 
інформації про стан виконання плану заходів. 
          3. Відділу освіти райдержадміністрації інформувати службу у справах 
дітей 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 № 159 

  
                                                            ПЛАН 
заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»                                                  
на період до 2016 року 

 
№ Зміст основного 

завдання 
Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 
Джерела 
фінансу
вання 

(держав
ний, 

місцеви
й 

бюджет, 
інші 

джерела
) 

Прогно
зова- 
ний 

обсяг 
фінансо

вих 
ресурсі
в для 

викона
ння 

завдань
, 

тис.гри
вень 

1 2 3 4 5 6 
 

1. Збереження, 
розвиток та 
ефективне 
використання 
мережі дитячих 
оздоровчих 
закладів 

 Проведення заходів 
«Літо – 2013» з 
метою запобігання 
правопорушенням 
серед дітей та 
стосовно них, 
забезпечення 
належного 
громадського 
порядку, безпеки 
дітей на території 
закладів відпочинку 
та оздоровлення, в 
місцях концентрації 
молоді, проведення 
масових заходів у 
літній період 

Відділ освіти 
райдержадміністраці
ї,  
райметодкабінет, 
керівники 
навчальних закладів 

  
  
  
  
  
 

  

2. Створення рівних 
умов для доступу 
кожної дитини до 
високоякісної 
освіти з метою 
забезпечення 
розвитку 

1)забезпечити 
збільшення кількості 
дітей, залучених до 
роботи в гуртках за 
напрямами 
позашкільної освіти 
 

Керівники 
навчальних закладів 
  
 
 
 
 

  



особистості, 
суспільства і 
держави 

 
2)підвищення рівня 
правової освіти дітей 
шляхом проведення 
правоосвітніх та 
правороз’яснювальни
х заходів у 
навчальних закладах 
району 
  
 
3) забезпечити 
інформування про 
можливості 
отримання первинної 
професійної 
підготовки на базі 
районного центру 
зайнятості 
 

 
Райметодкабінет,  
керівники 
навчальних закладів 
 
 
 
 
 
 
Керівники 
навчальних закладів 
 

3. Підвищення 
рівня культури 
сімейних 
стосунків і 
відповідальності 
батьків за 
виконання своїх 
обов’язків 

Проведення з 
батьками семінарів, 
тренінгів, що 
сприяють 
формуванню 
сімейних цінностей 

Райметодкабінет,  
керівники 
навчальних закладів 
 

  

4. Своєчасне 
виявлення 
бездоглядних та 
безпритульних 
дітей 

1) проведення 
профілактичних 
заходів (рейдів) з 
метою попередження 
правопорушень серед 
осіб, які не досягли 
вісімнадцятирічного 
віку, запобігання 
дитячій 
бездоглядності і 
безпритульності, 
дотримання заборони 
продажу алкогольних 
напоїв та тютюнових 
виробів дітям 
  
2) проведення 
Всеукраїнського 
рейду «Урок» з 
метою виявлення 
дітей, що не 
приступили до 
навчання, 
профілактики 

Керівники 
навчальних закладів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Відділ освіти 
райдержадміністраці
ї, 
керівники 
навчальних закладів 
 

  



правопорушень і 
злочинів серед учнів 
 

5. Створення умов 
для влаштування 
дітей-біженців, 
дітей, які 
перебувають на 
території 
України без 
законних 
представників, та 
дітей без 
громадянства, 
сприяння їх 
об'єднанню із 
сім'ями 

Створити  в 
Будеразькій 
загальноосвітній 
школі І-ІІІ ст. та в 
Здолбунівській 
загальноосвітній 
школі №7 І ст. умов 
для поселення дітей-
біженців, дітей, які 
потребують 
додаткового захисту, 
дітей, які розлучені із 
сім'єю і які не є 
громадянами України 
 

Відділ освіти 
райдержадміністраці
ї, 
керівники 
навчальних закладів 
 

  

6. Забезпечення 
функціонування 
системи захисту 
дітей від 
жорстокого 
поводження, 
проведення 
відповідної 
профілактичної 
роботи 

1) проведення 
профілактичної та 
роз'яснювальної 
роботи серед батьків, 
педагогічних 
працівників з метою 
запобігання 
жорстокому 
поводженню з дітьми, 
а також запобігання 
насильству в 
середовищі самих 
дітей 
  
2) проведення 
профілактично-
роз’яснювальної 
роботи з сім’ями, в 
яких проживають 
діти, що зазнали 
жорстокого 
поводження 
 

Райметодкабінет,  
керівники 
навчальних закладів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Райметодкабінет,  
керівники 
навчальних закладів 
 

  

7. Активізація 
профілактичної 
роботи з метою 
запобігання 
правопорушення
м у дитячому 
середовищі 

запровадження 
новітніх методів та 
форм роботи з дітьми, 
схильними до 
правопорушень 

Райметодкабінет,  
керівники 
навчальних закладів 
 

  

 
 
Головний спеціаліст відділу                                                            І.Рудько 


