МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Управління освіти
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 24 43 80
Е-mail: osvita@krmr.gov.ua

НАКАЗ
від «27» серпня 2019 року

№547/о

Про основні завдання щодо профілактики
правопорушень серед неповнолітніх у 2019/2020 н.р.
На виконання Закону України «Про освіту», виконання листа
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.02.2013 року №
1-9/96 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та
злочинності серед дітей та учнівської молоді» та з метою поліпшення
превентивного виховання, запобігання правопорушень та проявів насильства
серед неповнолітніх, попередження бездоглядності та безпритульності серед
неповнолітніх
НАКАЗУЮ:
1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
1.1. Винести на розгляд педагогічних рад питання поліпшення превентивного
виховання, подолання безпритульності, бездоглядності дітей, проявів
насильства, правопорушень серед неповнолітніх.
1.2. Проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з дітьми та їхніми
батьками з метою упередження випадків втягнення учнів у «групи смерті» в
соціальних мережах, учинення дітьми суїцидів за наслідками виконання
квестів.
1.3. Налагодити дієву співпрацю із Департаментом кіберполіції та відділом
ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області для своєчасного
виявлення та блокування сайтів/груп «групи смерті».
1.4. Забезпечити максимальне охоплення дітей позашкільною освітою,
позакласною виховною роботою особливо дітей, схильних до правопорушень,
спрямувавши її на розвиток фізичних та творчих здібностей дітей та
пропаганду здорового способу життя, зокрема серед неповнолітніх, які
потребують особливої педагогічної уваги, формування у них високих
моральних якостей, інформувати про учнів, що скоїли кримінальні
правопорушення протягом звітного періоду. Про результати проведеної
роботи щоквартально, до 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня, 01 січня
інформувати управління освіти згідно з додатком 1 відповідно в друкованому
та електронному вигляді.

1.5. Залучати громадські організації, що діють в інтересах дітей, до
проведення заходів з підлітками, схильними до правопорушень та злочинів.
1.6. З метою попередження проблеми безвідповідального батьківства негайно
повідомляти управління захисту прав дітей про дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах: проживають у сім’ях, де існує загроза
вчинення насильства над ними, батьки яких ухиляється від неналежного
виконання своїх обов’язків щодо виховання, не створили умов для
гармонійного розвитку дітей.
1.7. Щороку до 01 вересня вживати вичерпних заходів щодо забезпечення
дотримання законодавства України в частині здобуття освіти неповнолітніх –
залучення до навчання усіх дітей шкільного віку.
1.8. Щомісяця забезпечити дієву роботу Рад профілактики при закладах
загальної середньої міста шляхом проведення засідань. Письмово
запрошувати співробітників поліції до участі у засіданнях Рад профілактики
правопорушень навчальних закладів.
1.9. Забезпечити систематичну профілактичну просвітницьку роботу в
навчальних закладах з питань здорового способу життя запобігання вживання
алкоголю, наркотичних речовин учнівською молоддю.
1.10. Постійно оновлювати банк даних дітей, які проживають в сім’ях, що
опинилися в складних життєвих обставинах.
1.11. Щороку проводити Тижні правових знань, спрямовані на підвищення
правосвідомості учнів, правової культури їх батьків, попередження
правопорушень серед неповнолітніх.
1.12. Впроваджувати просвітницькі та профілактичні програми «Сприяння
просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо
здорового способу життя», «Сімейна розмова», «Дорослішай на здоров’я»,
«Школа порозуміння», «Базові навички медіатора в навчальному закладі.
Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів і миробудуванні»,
«Протидія торгівлі людьми» тощо.
2. Спеціалісту управління освіти Міської ради міста Кропивницького
Борщенко О.В.:
2.1. Узагальнити матеріали, підготувати інформацію та своєчасно надати її до
управління освіти, науки молоді та спорту Кіровоградської обласної
державної адміністрації щороку до 05 числа місяця, наступного за звітним
періодом.
2.2. Сприяти укладанню угод про співпрацю між керівниками закладів
загальної середньої освіти всіх типів та працівниками місцевих підрозділів
Кропивницького відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області в
рамках проекту «Шкільний офіцер поліції».
3. Наказ управління освіти Міської ради міста Кропивницького від 30 серпня
2018 року №572/о «Про основні завдання щодо профілактики правопорушень
серед неповнолітніх у 2018/2019 році» вважати таким, що втратив чинність.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти
Оксана Борщенко 24 56 14

Лариса КОСТЕНКО

Додаток 1
до наказу управління освіти
від _________
№ ______

Інформація
в ____________________________
про учнів, що скоїли правопорушення протягом кварталу
(станом на ______________ 20__ року)

№

Заклад
загальної
середньої
освіти

Прізвище, ім’я,
Вік на момент
Конкретне
по батькові учня,
скоєння
кримінальне
що скоїв
кримінального правопорушення
кримінальне
правопорушення
правопорушення

Охоплення
позашкільною
роботою учня

