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НАКАЗ 

 

02.01.2018           №11 

 
Про підсумки роботи у 2017 році  

щодо попередження злочинності  

та правопорушень серед неповнолітніх  

та про завдання на 2018 рік 

 

Робота з попередження правопорушень, злочинності, насильства та 

запобігання бездоглядності серед учнівської молоді в КЗ «ХСШ №3» у 2017 

році проводилася згідно з Планом спільних заходів Управління освіти 

адміністрації Московського району Харківської міської ради зі Службою у 

справах дітей Московського району Управління служб у справах дітей 

Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, сектором 

Московського відділу поліції (м.Харків) Головного управління Національної 

поліції в Харківській області, Центром соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді Московського району міста Харкова, Харківським міським ШВД №2, 

наркологічним кабінетом Московського району міста Харкова з попередження 

правопорушень, злочинності, насильства,  запобігання дитячій бездоглядності і 

жорстокого поводження з дітьми, здійснення правоосвітницької роботи в 

навчальному закладі з учнями та батьківською громадськістю, роботи з 

пропаганди здорового способу життя, попередження наркоманії, токсикоманії 

та СНІДу на 2017 рік. 

З метою попередження злочинності та правопорушень серед неповнолітніх 

у 2017 році в КЗ «ХСШ №3» працювала Рада з профілактики правопорушень, 

проводилися профілактичні рейди «Урок», заходи правової спрямованості як з 

учнями (бесіди, виховні години, брейн-ринги, «круглі столи» тощо), так із 

батьками (питання розглядалися на батьківських зборах, діяли батьківські 

лекторії правових знань); до профілактичної роботи залучалися фахівці ССД, 

сектору ювенальної превенції Московського відділу поліції, ЦСССДМ, ШВД 

№2, районного наркологічного кабінету, громадської організації «Фонд 

рятування дітей і підлітків від наркотиків»; в лютому 2017 року проведено 

Місячник правової освіти та районний конкурс дитячих малюнків «Стоп – 

насильству!», в травні – конкурс «Мої права», в жовтні – Тиждень протидії 

торгівлі людьми, в листопаді – грудні – акцію «16 днів проти насильства», акцію 



«Молодь – проти наркоманії і СНІДУ», тиждень «За здоровий спосіб життя», в 

грудні – заходи в рамках Всеукраїнського тижня права; школярі відвідували 

вищі навчальні заклади правової спрямованості. 

З 2017 року проводяться спільні заходи з  Управлінням патрульної поліції у 

місті Харкові Департаменту патрульної поліції (згідно графіку), лекції 

спеціалістами Московського районного у місті Харкові відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області щодо роз’яснення учням закладу чинного 

сімейного законодавства України, профілактичні заходи з учнями працівниками 

Управління з обслуговування Сумської, Харківської та Полтавської областей 

Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України на 

2017/2018 навчальний рік. Крім того, проводяться заходи щодо попередження 

насильства в сім’ї спільно зі спеціалістами ССД Московського району.  

Проводиться робота щодо реалізації «Державної соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2020 року». 

В результаті проведеної профілактичної роботи дітей девіантної поведінки, 

які перебували на внутрішньошкільному обліку, а також  школярів на обліку в 

секторі ювенальної превенції відділу поліції протягом 2017 року в закладі 

немає. 

Серед проблем, які  в 2017 році потребують подальшої профілактичної 

роботи у 2018 році серед підлітків – булінг, кібербулінг, використання 

електронних цигарок школярами. В закладі проводяться профілактичні заходи 

щодо недопущення проявів цих явищ – питання розглянуто на нараді при 

директорові, батьківських зборах та класних годинах. 

Але наявний стан правопорушень серед неповнолітніх та криміногенна 

ситуація в країні вимагає продовження цілеспрямованої системної роботи щодо 

профілактики негативних проявів серед учнів школи. 

На підставі вищезазначеного, на виконання Указу Президента України від 

14.11.2017 №361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», керуючись листом Міністерства 

освіти і науки України від 22.12.2017 №1/9-707 «Щодо профілактики 

злочинності серед неповнолітніх» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Заступнику директора з навчально-виховної роботи Лазаревій І.Ю.: 

1.1. Забезпечити виконання Указу Президента України від 14.11.2017 

№361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!». 

Протягом 2018 року 

1.2.Проаналізувати стан виконання навчальним закладом заходів, передбачених 

планом спільної роботи Управління освіти, навчальних закладів з ССД, 

поліцією, ЦСССДМ, ШВД №2 з попередження злочинності, запобігання дитячій 

бездоглядності, формуванню здорового способу життя за 2017 рік, вжити заходи 

щодо активізації роботи закладу з питань профілактики правопорушень. 

    До 15.01.2018 року 



1.3.Взяти під постійний контроль питання своєчасного інформування ССД, 

поліції про учнів, які не відвідують навчальні заняття без поважних причин або 

не охоплені навчанням, притягнення до відповідальності батьків, які не 

займаються вихованням дітей, виявлення та постановки на облік родин з дітьми, 

у яких батьки схильні до вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин, 

вчинення насильства у сім’ї. 

         Протягом 2018 року 

1.4.Забезпечити своєчасне: 

1.4.1.Надання відповідних статистичних та аналітичних звітів до Управління 

освіти.  

Щоквартально: до 10 березня, червня, вересня, грудня 2018 року 

1.4.2.Інформування районного Управління освіти про випадки правопорушень 

та злочинів, які скоєні учнями, насильства серед школярів та над ними в їх 

родинах. 

Негайно після отримання інформації від учнів 

або від поліції, ССД, медичних установ 

1.5.Взяти під особистий контроль питання літнього відпочинку дітей, які 

проживають в сім`ях, що опинились у складних життєвих обставинах. 

Травень-серпень 2018 року 

1.6.Забезпечити реалізацію заходів, передбачених планами спільної роботи 

Управління освіти та навчального закладу зі Службою у справах дітей, сектором 

ювенальної превенції Московського відділу поліції, Центром соціальних служб 

для сім`ї, дітей та молоді Московського району, ШВД №2, наркологічним 

кабінетом на 2018 рік. 

Протягом 2018 року 

1.7.Продовжити профілактичну роботу з учнями закладу щодо недопущення 

пропусків уроків без поважних причин, порушення статуту школи, вчинення 

антигромадських дій, вживання наркотичних засобів чи спиртних напоїв. 

Протягом 2018 року 

1.8.Забезпечити складання та виконання дієвих планів індивідуального 

психолого-соціально-педагогічного супроводу дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

Протягом 2018 року 

1.9.Продовжити практику щомісячного обговорення на засіданнях шкільних Рад 

з профілактики правопорушень роботи з попередження підліткової злочинності, 

булінгу, використання електронних цигарок, дитячого алкоголізму та інших 

негативних явищ у молодіжному середовищі, залучати до участі у засіданнях 

фахівців ССД та сектору ювенальної превенції відділу поліції, розглядати кожен 

випадок правопорушень серед школярів, в тому числі бійок, насильства, 

ксенофобії, булінгу тощо, на засіданні шкільної Ради з профілактики 

правопорушень. 

Протягом 2018 року 

1.10.Посилити співпрацю з працівниками поліції, юстиції, співробітниками 

вищих навчальних закладів з питань правової освіти, залучати до 



правороз`яснювальної роботи з учнями батьків, які мають юридичну освіту, 

випускників школи, які продовжують навчання в ВНЗ правового профілю. 

Протягом 2018 року 

1.11.Забезпечити безумовне виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку в частині своєчасного здійснення обліку в повному обсязі, 

залучення до здобуття загальної середньої освіти всіх дітей шкільного віку. 

Протягом 2018 року 

1.12.Обмежити доступ учнів з комп’ютерів навчального закладу до Інтернет-

ресурсів забороненого змісту. 

Протягом 2018 року 

1.13.Вжити заходів щодо підвищення рівня психолого-педагогічного супроводу 

дітей та підлітків з «групи ризику» (в разі постановки дітей на 

внутрішньошкільний облік). 

Протягом 2018 року 

1.14.Організувати в закладі вивчення та поширення передового педагогічного 

досвіду з питань попередження дитячої та підліткової злочинності. 

Протягом 2018 року 

1.15.Вжити дієвих заходів щодо запобігання крадіжкам, бійкам, насильству, 

булінгу, кібербулінгу, використанню електронних цигарок у навчальному  

закладі, забезпечити виявлення та ліквідацію латентних форм застосування 

насильства в учнівському середовищі. 

Протягом 2018 року 

1.16.Оновити куточки правової освіти, поповнити наочністю кабінети 

правознавства. 

До 01.02.2018 року 

1.17.Проводити рейди «Стоп – тютюнопалінню!» із залученням членів шкільної 

Ради з профілактики правопорушень із метою запобігання тютюнопаління 

школярів на території навчального закладу, в тому числі заборонити принесення 

до закладів електронних цигарок. 

Щомісячно протягом 2018 року 

1.18.Виявляти суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів поблизу навчальних закладів, 

інформувати про них районне Управління освіти та поліцію з метою 

припинення протиправної діяльності. 

Протягом 2018 року 

1.19.Тримати на контролі стан організації дозвілля дітей, які перебувають на 

внутрішньошкільному обліку, в тому числі охоплення гуртковою роботою. 

Протягом 2018 року 

1.20.Обмежити доступ на територію навчального закладу осіб, які не задіяні в 

проведенні навчально-виховного процесу. 

Постійно 

1.21.Посилити контроль за недопущенням внесення до приміщень 

вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть становити загрозу життю і 

здоров’ю дітей і працівників. 

Протягом 2018 року 



1.22.Оновити інформацію, розміщену на стендах у навчальному закладі, про 

працівників сектору ювенальної превенції Московського відділу поліції, 

закріплених за закладом. 

До 01.02.2018 року  

1.23. Забезпечити захист прав і свобод дітей, створити належні соціально-

психологічні умови для комфортного освітнього середовища та захисту честі і 

гідності учнів. 

Протягом 2018 року 

1.24. Розмістити інформацію на інформаційних стендах та сайті закладу освіти 

про осіб (представників адміністрації, педагогічних працівників тощо), до яких 

можуть звертатися учні/батьки для вирішення питань, що стосуються 

збереження життя чи здоров’я, захисту прав та інтересів дитини, активізувати 

діяльність соціальних педагогів та громадських інспекторів з охорони прав 

дитинства. 

До 17.01.2018 року  

1.25.Поширити серед учасників освітнього процесу інформацію та розмістити 

на сайтах закладів освіти електронні банери Національної дитячої «гарячої 

лінії» -  116 111. 

До 17.01.2018 року  

1.26. Впроваджувати інтерактивні форми роботи за навчально-методичним 

посібником «Організація роботи з розв’язання проблем насильства в школі».  

Протягом 2018 року 

1.27. Запобігати проявам ксенофобії, расової та релігійної нетерпимості. 

Протягом 2018 року 

1.28. Забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану 

на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації. 

Протягом 2018 року 

1.29. Проводити просвітницьку роботу спільно зі Службою у справах дітей та з 

сектором ювенальної превенції Московського відділу поліції щодо підвищення 

рівня правової обізнаності батьків про відповідальність за виховання власних 

дітей та організацію їх змістовного дозвілля, рухової активності та відпочинку в 

позаурочний час. 

Протягом 2018 року 

1.30. Забезпечити неухильне виконання вимог спільного наказу Міністерства 

соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України  

від 19.08.2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду 

звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози 

його вчинення», листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 №1/9-557 

«Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у 

навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту 

прав дітей». 

Протягом 2018 року 

1.31. Забезпечити взаємодію суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у відповідності до вимог 

постанов Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №895 «Про затвердження 



Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах» і від 21.11.2017 №896 «Про 

затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального 

супроводу таких сімей (осіб)», Законів України «Про соціальні послуги» і «Про 

соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», наказу Міністерства соціальної 

політики України від 09.07.2014 №450 «Про затвердження форм обліку 

соціальних послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

Протягом 2018 року 

2.Вчителю інформатики Кальчевій Ю.С. розмістити цей наказ на сайті закладу. 

До 15.01.2018 року 

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор КЗ «ХСШ №3»     В.І. Косміна 

 

З наказом ознайомлені: 

Лазарева І.Ю.   _____________ 

Кальчева Ю.С. _____________ 

 

 

 

Лазарева І.Ю. 

 

 


