
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
30.08.2019 Ужгород                                       № 362

   

   

Про проведення профілактичного 

заходу „Урок” 

 

Керуючись статтею 53 Конституції України, пунктом 20 частини 4 статті 

42 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України 

"Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про 

охорону дитинства", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", наказом 

служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації від 

20.08.2019 року № 57, з метою надання дітям із сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, адресної допомоги в підготовці до нового навчального 

року та осінньо-зимового сезону, виявлення дітей шкільного віку, не охоплених 

навчанням на початок учбового періоду, усунення причин та умов зазначеного 

явища, соціального захисту виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності і 

безпритульності: 

1. У рамках Всеукраїнського профілактичного заходу „Урок” з 30.08.2019 

по 25.11.2019 року провести профілактичні відпрацювання в м. Ужгород: 

1.1. Службі у справах дітей (Арокгаті М.Ю.) спільно з центром 

соціальних служб для сім'ї дітей та молоді (Фленько І.І.) організувати та 

провести обстеження житлово-побутових умов проживання дітей у сім’ях, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, та вжити заходів щодо надання їм 

адресної допомоги в підготовці до нового навчального року та осінньо-

зимового сезону. 

1.2. Службі у справах дітей (Арокгаті М.Ю.) спільно з центром 

соціальних служб для сім'ї дітей та молоді (Фленько І.І.), управлінням освіти 

(Мухомедьянова Н.Б.), Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області 

(Мацола В.В.) організувати і провести профілактичні заходи з виявлення дітей, 

які 2 вересня 2019 року не приступили до занять у загальноосвітніх, 

професійно-технічних та інших навчальних закладах міста.  

1.3. Службі у справах дітей (Арокгаті М.Ю.) спільно з управлінням освіти 

(Мухомедьянова Н.Б.), Ужгородським ВП ГУНП в Закарпатській області 

(Мацола В.В.) 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. 

1.4. Службі у справах дітей (Арокгаті М.Ю.) спільно з центром 

соціальних служб для сім'ї дітей та молоді (Фленько І.І.) та управлінням освіти 

(Мухомедьянова Н.Б.) сприяти в охопленні навчанням усіх дітей шкільного 

віку – переселенців із тимчасово окупованих територій України, територіально-

адміністративних одиниць України, в яких триває антитерористична операція. 

2. Відділу інформаційної роботи (Кохан А.І.) забезпечити висвітлення у 

засобах масової інформації проведення у м. Ужгороді Всеукраїнського 

профілактичного заходу «Урок». 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 
 
 
 
Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 


