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НАКАЗ 

 

23.09.2013           №219 

 

Про стан  роботи щодо 

забезпечення соціального захисту та 

профілактичної роботи з 

попередження правопорушень та 

злочинів у КЗ «ХСШ №3» 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Указів Президента України 

від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального 

захисту багатодітних і неповних сімей», від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про 

першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про 

додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», постанов 

Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 22 «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», від 08.08.2012  № 767 «Про 

затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної 

політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 330 «Щодо захисту 
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законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання 

насильству над дітьми», від 29.10.2010 № 1023 «Щодо  профілактики 

злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», від 

30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Національної кампанії «Стоп насильство», від 30.12.2010 № 1313 «Про 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140», 

від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді на період до 2015 року», наказу Департаменту освіти 

Харківської міської ради від 17.09.2013 № 164 «Про вивчення стану роботи щодо 

забезпечення соціального захисту та профілактичної роботи з попередження 

правопорушень та злочинів у навчальних закладах міста», з метою визначення 

рівня організації роботи навчальних закладів міста щодо забезпечення 

соціального захисту вихованців і учнів та щодо попередження правопорушень та 

злочинів серед учнів, наказу управління освіти адміністрації Московського 

району Харківської міської ради від 18.09.2013 № 124 «Про вивчення стану 

роботи щодо забезпечення соціального захисту та профілактичної роботи з 

попередження правопорушень та злочинів у навчальних закладах Московського 

району»   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Слізченко І.М.: 

1.1.Провести самоаналіз стану роботи КЗ «ХСШ №3» щодо забезпечення 

соціального захисту вихованців і учнів та стану профілактичної роботи з 

попередження правопорушень і злочинів серед учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

З 01.10.2013 по 21.10.2013 

1.2.Проаналізувати та надати до управління освіти адміністрації Московського 

району для узагальнення довідки про самоаналіз стану роботи. 
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До 21.10.2013 

2.Кальчевій Ю.С., вчителю інформатики, розмістити наказ на сайті закладу. 

До 25.10.2013 

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою 

 

 

Директор КЗ «ХСШ №3»    В.І. Косміна 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Слізченко І.М. _____________ 

Кальчева Ю.С. _____________ 

 

 

Слізченко І.М. 

 

 

 

 


