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Про стан і заходи щодо попередження 
правопорушень, злочинності серед учнів 
навчальних закладів району за 2016 рік 

На виконання районної Комплексної програми профілактики 
правопорушень на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням шостої сесії 
районної ради сьомого скликання 24 травня 2016 року №13, наказу 
Департаменту освіти і науки від 19 січня 2016 року №13 «Про стан і заходи 
щодо попередження правопорушень, злочинності серед учнів навчальних 
закладів за 2016 рік» відділом освіти проаналізовано стан роботи щодо 
профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх протягом 
2016 року. 

Протягом 2016 року було скоєно 2 злочини (крадіжки): учнями 
Бутенківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-
Михайлика. 

На обліку в Кримінальній поліції в справах дітей перебувають один 
учень з Бутенківської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів імені 
Ю.П.Дольд-Михайлика. Здійснюється облік дітей, які перебувають в зоні 
ризику, проживаючи в неблагополучних сім'ях. У навчальних закладах 
складаються індивідуальні плани роботи з учнями, які стоять на 
внутрішкільному обліку та на обліку в Ювенальній превенції. Проводяться 
акти обстеження житлово-побутових умов сімей, в яких вони проживають. 

Протягом 2016 року проведено два засідання штабу профілактики 
праворушень при відділі освіти райдержадміністрації, на яких розглянуто 
питання організації роботи щодо профілактики злочинності та 
правопорушень у Бутенківській, Озерській загальноосвітніх школах І-ІІІ 
ступенів, Дабинівській. Лебединській загальноосвітніх школах І—11 ступенів. 

У 2016 році відділом освіти та установами освіти поновлено списки 
дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги. На шкільному обліку 
перебуває 47 учнів, з якими проводиться індивідуальна виховна робота. 

Питання про організацію правовиховної роботи в школах розглядається 
на засіданнях педагогічних рад та нарадах при директору. 

Проте, недостатньо вирішується проблема зайнятості учнів у вільний 
час, вихідні дні, під час канікул. Невиріщеною залишається проблема 
перебування на вулиці неповнолітніх у вечірній час, недостатня увага 
приділяється індивідуальній роботі з учнями, роботі з функціонально 
неспроможними сім'ями. У зв'язку з вище зазначеним 
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НАКАЗУЮ: 

1. Керівникам навчальних закладів району: 

1) посилити контроль за охопленням дітей шкільного віку 
навчанням згідно з вимогами Закону України «Про освіту»; 

2) забезпечити контроль за неухильним дотриманням 
законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та 
бездоглядності серед учнівської молоді; 

3) посилити контроль за станом виховної роботи у навчальних 
закладах, провести інформаційно-профілактичні заходи, спрямовані на 
виховання та формування у дітей кул ы урно-морал ы шх цінностей, 
ввічливого та шанобливого ставлення до історичної спадщини країни; 

4) активізувати проведення тренінгів серед учнівської молоді за 
програмою «Дорослішай на здоров'я», які спрямовані на збереження 
репродуктивного формування сімейних цінностей; 

5) сприяти роботі учнівського самоврядування у навчальних 
закладах району з метою формування соціально активної та соціально 
спрямованої особистості; 

6) тримати на контролі та надавати соціально-педагогічну 
допомогу учням і сім'ям, які потребують підвищеної психолого-педагогічної 
уваги, та які опинилися в складних життєвих умовах; 

7) провести роз'яснюючі бесіди серед учнівської молоді та їх 
батьків із залученням психологів та працівників соціальних служб щодо 
посилення уваги до безпеки дітей, а також недопущення втягнення молоді до 
діяльності псевдорелігійних фомувань; 

8) забезпечити належний контроль щодо організації виховної 
роботи у навчальних закладах: годин спілкування, бесід, круглих столів, 
виховних годин з питань профілактики правопорушень, правового вихованню 
громадян залучивши працівників правоохоронних органів. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на методиста 
Кобеляцького райметодкабінету Городецьку В.В. 

Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації 

Н.М. Коваль 


