
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ДРАБЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07 вересня 2020 року с. Великий Хутір №02-28/77-0

Про проведення громадського 
огляду утримання учнів у  сім уях

На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про 
охорону дитинства», Указу Президента України «Про деякі питання 
забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання 
дітей» від 30.09.2019 № 721/2019 та відповідно до Державної соціальної 
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2021 року, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 4 та з метою посилення уваги до 
проблем дитинства, утримання, виховання, навчання, оздоровлення та 
працевлаштування дітей соціально вразливих категорій:

1. Провести з 08 вересня по 25 вересня 2020 року громадський огляд 
утримання учнів у сім’ях.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти:

1) видати наказ про організацію роботи по вивченню умов проживання 
учнів у сім’ях, залучивши до роботи класоводів, класних керівників, 
психологів, соціальних педагогів, батьків, представників Великохутірської 
сільської ради (інспектора -  фахівця із соціальної роботи, в.о. старости);

2) за наслідками проведеної роботи поновити:

соціальний паспорт учнів на 2020 - 2021 навчальний рік;

списки дітей -сиріт;

списки дітей, позбавлених батьківського піклування;

списки дітей з інвалідністю;



списки дітей із малозабезпечених сімей;

списки учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах;

списки дітей, які є переселенцями із Донецької та Луганської областей;

списки дітей, батьки яких перебували або на даний час перебувають у зоні 
АТО;

списки дітей із багатодітних родин, на вихованні та утриманні яких 
перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років;

списки дітей інших категорій.

3) призначити громадського інспектора з охорони дитинства для 
організації роботи з соціально незахшценими категоріями учнів у 2020- 
2021 навчальному році;

4) розробити та затвердити заходи, спрямовані на поліпшення умов 
навчання, виховання, здійснення соціально-правового захисту соціально 
незахшцених категорій учнів;

5) надати витяги з наказів та узагальнену інформацію про виконання 
даного розпорядження у від діл освіти, культури, молоді та спорту і організації 
надання соціальних послуг.

3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту і організації надання 
соціальних послуг узагальнити матеріали громадського огляду, 
організовувати роботу по дотриманню вимог чинного законодавства з 
охорони дитинства в закладах освіти громади протягом 2020 — 2021 
навчального року та надати відповідну інформацію Управлінню освіти та 
науки Черкаської ОДА.

4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту і організації надання 
соціальних послуг довести це розпорядження до відома керівників закладів 
загальної середньої освіти та розмістити на сайті Великохутірської сільської

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ОТГ.

Ніна ШИНКАРЕНКО


