УКРАЇНА

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
від 17 квітня 2015 року

№ 89-од

Про реалізацію Плану заходів
з виконання в районі у 2015 році
Загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН
про права дитини»
на період до 2016 року»
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 12 лютого 2015 року № 75-од «Про затвердження плану заходів з виконання в області
у 2015 році Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року», відповідного наказу
департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 12.03.2015 р. № 84 та з
метою поліпшення стану забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, реалізації
їх прав на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та гармонійний розвиток
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів з виконання в районі у 2015 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 загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів забезпечити
виконання зазначеного Плану заходів та про його реалізацію інформувати відділ освіти,
молоді та спорту районної державної адміністрації до 20 червня та 20 грудня 2015 року.
3. Лановецькому районному методичному кабінету (ПАЛАМАРЧУК В.І.)
забезпечити методичний супровід, узагальнення матеріалів щодо реалізації зазначених
заходів та інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації до 01 липня 2015
року та 01 січня 2016 року.
4. Контроль за виконанням наказу доручити заступнику сектора з питань освіти
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ЗУБРИЦЬКОГО Р.Й.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації
Р.Й. Зубрицький
В.І. Паламарчук
Л.Р.Мельник
Г.Я. Луцик
О.В.Дашковська

О.І. ХОДАНОВИЧ

Затверджено
наказом відділу освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації
№ ___ від -------------------

ПЛАН
заходів з виконання у 2015 році Загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 року»
№
за/п
1.

2.

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Інформування дітей шкільного
віку про особистий захист від
захворювання на ВІЛ/СНІД;
формування
толерантного
ставлення до ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД дітей
Підвищення рівня обізнаності
населення з питань
захворювання на туберкульоз

Проведення у загально ос літніх
навчальних закладах району у
Всесвітній день боротьби з
ВІЛ/СНІДом (01 грудня) виховних
годин, уроків на тему: «Захисти себе
від ВІЛ»
Проведення у загальноосвітніх
навчальних закладах району заходів до
Всесвітнього дня боротьби із
захворюванням на туберкульоз
Забезпечити 100 відсоткове
інформування дітей старшого віку про
методи захисту від захворювань на
ВІЛ/СНІД, туберкульоз та наркоманію
Сприяння у функціонуванні дитячих
закладів відпочинку при
загальноосвітніх навчальних закладах

3.

Обмеження поширення серед
дітей ВІЛ/СНІДу,
туберкульозу, наркоманії

4.

Збереження, розвиток та
ефективне використання
мережі дитячих оздоровчих
закладів

5.

Реалізація права кожної дитини
на оздоровлення та відпочинок
шляхом проведення комплексу
спеціальних заходів
соціального, виховного,
медичного, гігієнічного,
спортивного характеру,
спрямованих на поліпшення
стану здоров’я дітей,
організацію їх змістовного
відпочинку

6.

Створення рівних умов для
доступу кожної дитини до
позашкільної освіти з метою

Забезпечення оздоровлення та
відпочинку
- дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування,
бездоглядних та безпритульних дітей,
дітей-інвалідів; дітей
- дітей-інвалідів;
- дітей, потерпілих від наслідків
Чорнобильської катастрофи, дітей, які
постраждали внаслідок стихійного
лиха, техногенних аварій, катастроф;
- дітей з багатодітних і
малозабезпечених сімей;
- дітей, батьки яких загинули від
нещасних випадків на виробництві або
під час виконання службових
обов’язків;
- дітей, які перебувають на
диспансерному обліку;
- талановитих та обдарованих дітей –
переможців міжнародних,
всеукраїнських, обласних, міських,
районних олімпіад, конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад,
відмінників у навчанні, лідерів
дитячих громадських організацій;
- дитячих творчих колективів та
спортивних команд;
- дітей працівників агропромислового
комплексу і соціальної сфери села
Організація та проведення –
- фестивалів-конкурсів патріотичної
пісні, прози і поезії, творів

Відповідальні за
виконання
Навчальні заклади

Термін
виконання
ІV квартал
2015 року

Навчальні заклади

Протягом
року

Навчальні заклади

Протягом
року

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади

Протягом
ІІ-ІІІ
кварталу
2015 року

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади

Протягом
ІІ-ІІІ
кварталу
2015 року

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,

Протягом
року

7.

розвитку здібностей та
обдарувань вихованців, учнів і
слухачів, задоволення їх
інтересів, духовних запитів і
потреб
Забезпечення надання
навчальними закладами послуг
усім дітям-інвалідам незалежно
від стану здоров’я, місця
проживання і виховання

8.

Розвиток творчих здібностей
дітей

9.

Підвищення рівня культури
сімейних стосунків і
відповідальності батьків за
виконання своїх обов’язків
шляхом активізації участі
батьків у семінарах, тренінгах,
що сприяють формуванню
сімейних цінностей
Своєчасне виявлення
бездоглядних та безпритульних
дітей

10.

11.

12.

13.

образотворчого мистецтва «Свята
Покрова»,
- духовної пісні «Молитва за Україну»,
- театральних колективів «Діти
Мельпомени»
1) створення мережі інклюзивних та
спеціальних класів при дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладах;
2) забезпечення у 2015 році
дефектологічного супроводу та
приймання дітей із синдромом Дауна в
дошкільні та загальноосвітні навчальні
заклади за місцем проживання;
3) створення інклюзивних груп для
дітей із синдромом Дауна (при
наявності ).
1) участь у Всеукраїнській навчальнодослідницькій експедиції МАН
України з правознавства;
2) участь у І-ІІ етапах Всеукраїнського
конкурсу-захисту науководослідницьких робіт з правознавства
учнів-членів МАН України
Проведення заходів до Міжнародного
дня захисту дітей

загальноосвітні та
позашкільні
навчальні заклади

Організація проведення оперативнопрофілактичних заходів «Канікули»,
«Вокзал», «Діти вулиці» з метою
своєчасного виявлення бездоглядних
та безпритульних дітей

Забезпечення та створення
належних умов проживання,
виховання, інтеграції та
соціальної допомоги дітямбіженцям, дітям, яких визнано
особами, які потребують
додаткового захисту, дітям,
розлученим із сім’єю, які
звернулися із заявою про
визнання біженцем або особою,
яка потребує додаткового
захисту
Запобігання торгівлі людьми,
проведення первинної
профілактики

Надання соціально-психологічної
допомоги з питань соціальної адаптації
та реабілітації внутрішньо
переміщених осіб, додаткового захисту
дітей, розлучених із сім’єю, які подали
заяву про визнання біженцем або
особою, яка потребує додаткового
захисту, на базі пунктів тимчасового
розміщення біженців

Забезпечення реалізації права
дітей висловлювати свою
думку, виховання навичок
прийняття соціальномотивованих рішень

Участь у проведенні Всеукраїнського
збору лідерів органів учнівського
самоврядування загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів

Луцик Г.Я

Проведення за участю дітей,
учнівської молоді, іх батьків
профілактичних та просвітницьких
заходів щодо протидії торгівлі
людьми

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
дошкільні та
загальноосвітні
навчальні заклади

Протягом
року

Навчальні заклади

Протягом
року

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
дошкільні та
загальноосвітні
навчальні заклади

Протягом
ІІ-ІІІ
кварталу
2015 року

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
дошкільні та
загальноосвітні
навчальні заклади
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
загальноосвітні
навчальні заклади

Протягом
року

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
Лановецький
районний
методичний кабінет,
навчальні заклади
РКБДЮТ, навчальні
заклади

Протягом
року

Протягом
року

Протягом
року

