
                                                                       
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

20.09.2018                                                                                                      № 260 

 

  

Про призначення громадських 

інспекторів з охорони дитинства 

в закладах освіти 

Зачепилівського району   
 

         З метою удосконалення роботи закладів освіти Зачепилівського району по 

своєчасному виявленню, влаштуванню, здійсненню контролю за умовами 

життя і виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які мають батьків, але 

потребують захисту держави, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.   Керівникам закладів освіти району : 

1.1.   Призначати  громадського інспектора з охорони дитинства, з числа 

педагогічних працівників.  

                                     до 20.09.2018 

1.2.  Керуватися Типовим положенням про громадського інспектора з охорони 

дитинства (додаток). 

1.3. Затвердити  план роботи громадського інспектора з охорони дитинства на 

2018/2019 навчальний рік. 

1.3.  Подати до відділу освіти, молоді та спорту  копії наказу про призначення 

громадського інспектора з охорони дитинстьва, один примірник план роботи на 

2018/2019  навчальний рік. 

             до 24.09.2018 

1.4.    Заслуховувати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору 

тощо інформацію про роботу громадського інспектора з охорони дитинства 

відповідно до Типового положення про громадського інспектора з охорони 

дитинства. 

1.5.    Проводити громадський огляд умов утримання та виховання дітей, що 

знаходяться під опікою (піклуванням), виховуються у прийомних сім’ях або у 

дитячих будинках сімейного типу. 



          До  15.10.2018 

 

1.6.  Направляти до відділу освіти, молоді та спорту результати громадського 

огляду умов утримання та виховання дітей, що знаходяться під опікою 

(піклуванням), виховуються у прийомних сім’ях або у дитячих будинках 

сімейного типу. 

                                    До 20.10.2018  

1.7. Взяти під особистий контроль обстеження житлово-побутових умов 

проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

знаходяться під опікою (піклуванням), виховуються у прийомних сім’ях або у 

дитячих будинках сімейного типу. Обстеження здійснювати не менше двох 

разів на рік з оформленням відповідних актів. 

2.  Методисту районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту 

Ляшенко В.І.: 

2.1.  Довести даний наказ до керівників закладів  освіти району. 

           20.09.2018 

2.2.  Інформувати Департамент науки і освіти Харківської  обласної державної 

адміністрації  про кількісний склад дітей пільгових категорій в закладах освіти 

селищної ради; про організацію роботи з дітьми, які виховуються в прийомних 

сім’ях  і дитячих будинках сімейного типу; про кількісний склад дітей, які 

стоять на обліку в кримінальній міліції у справах дітей, сімей, що опинились у 

складних життєвих обставинах;  про розгляд фактів щодо учнів  закладів освіти, 

які  потерпілі від насильства в сім’ї. 

                                                              До 20 числа останнього   місяця кварталу 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом  Бєляєву А.І. 

 

 

 

Начальник відділу освіти ,  

молоді та спорту    О.ПЕТРЕНКО 

 

 

 

 

 

 


