
 
УКРАЇНА 

 

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА ТОРЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 9 

 

НАКАЗ     

від  27.08.2021          № 90 

 

Про організацію  роботи  з  

сім’ями, де не склалися належні умови 

для проживання та виховання дітей, 

у 2021-2022 навчальному році 
 

 На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

охорону дитинства» та наказу управління освіти № 97 від 27.08.2021 «Про 

організацію  роботи  з сім’ями, де не склалися належні умови для 

проживання та виховання дітей, у 2021-2022 навчальному році» з метою 

охоплення дітей із сімей, де не склалися належні умови для проживання та 

виховання, навчанням 
 

Н А К А З У Ю : 
 

1. Розробити план заходів щодо організації та проведення виховної       

роботи з дітьми, які виховуються  в сім’ях, де  не склалися належні умови для 

проживання та виховання дітей. 

Термін: до 10.09.2021 

Відповід.: Мартишевська Г.,  

Федькіна О.,  

класні керівники 1 – 11 класів 
 

2. Забезпечити своєчасне виявлення сімей, де не склалися належні умови  

для проживання та виховання,  продовжити ведення обліку, систематично 

здійснювати перевірки умов утримання та виховання дітей у зазначених 

сім’ях, вживати заходи щодо притягнення до  відповідальності батьків за 

неналежне виховання, навчання та розвиток дитини. У випадках потреби 

звертатися у ССД, відділення поліції з метою притягнення батьків до 

адміністративної відповідальності та позбавлення їх батьківських прав. 

Термін: протягом навчального року 

Відповід.: Мартишевська Г., 

Федькіна О., 

класні керівники 1 – 11 класів 

 

3. Посилити контроль за вихованням, навчанням, відвідуванням занять та  



поведінкою дітей із сімей, де не склалися належні умови для проживання та 

виховання. 

Термін: протягом навчального року 

Відповід.: Мартишевська Г., 

Федькіна О., 

класні керівники 1 – 11 класів 
 

4. Продовжити практику проведення спільних з правоохоронними  

органами, ССД, громадськими організаціями рейдів у дані сім’ї. 

Термін: протягом навчального року 

  Відповід.: Мартишевська Г., 

  Федькіна О.,  Унгурян Л.,  

  класні керівники 1 – 11 класів 
 

5. Заслухати аналіз роботи з цією категорією сімей на засіданні 

педагогічної ради, на нараді при директорі    згідно з планом роботи закладу. 

Термін: протягом навчального року 

  Відповід.: Мартишевська Г., 

  Федькіна О.,  Унгурян Л.,  

  класні керівники 1 – 11 класів 
 

6. Інформацію про роботу з сім’ями, де не склалися належні умови для 

проживання та виховання дітей, надавати до міського управління освіти. 

Термін: до 24.12.2021, 20.05.2022 

Відповід.: Мартишевська Г., 

Федькіна О. 
 

7. Надавати  педагогічну, правову, соціальну допомогу сім’ям цієї 

категорії. 

Термін: протягом навчального року 

Відповід.: Мартишевська Г., 

Федькіна О.,  

класні керівники 1 – 11 класів 
 

8. Підготувати по закладу  проект підсумкового наказу  «Про стан роботи 

з   сім’ями, де  не склалися належні умови для проживання та виховання 

дітей, за  2021/2022 навчальний рік». 

Термін: червень 2022 

Відповід.: Мартишевська Г. 
 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора закладу                                                 Олена КУЛЬБАЧНА 

 
 

З наказом ознайомлені:     див. на звороті сторінки 


