
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

                                           Н А К А З 
10  квітня 2013 року               Здолбунів                  № 83   
 

 

 

 

  

Про стан злочинності, 

правопорушень серед учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів за 2012 рік та 

затвердження заходів  на 2013 

рік 
 

       Відповідно до наказу управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації від 12.03.2013 №166 «Про стан злочинності, 

правопорушень серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської 

області за 2012 рік»  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити заходи з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності 

та безпритульності серед неповнолітніх в Здолбунівському районі  на 2013 рік, 

що додаються. 

2. Керівникам навчальних закладів району: 

2.1. Забезпечити виконання заходів з профілактики злочинності, правопорушень, 

бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх в Здолбунівському 

районі на 2013 рік, затверджених пунктом 1 цього наказу. 

2.2. Опрацювати інформацію «Про стан злочинності, правопорушень серед 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області за 2012 рік», що 

додається. 

2.3. Про стан виконання заходів інформувати відділ освіти до 10 травня та до 10 

листопада 2013 року. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о.начальника  відділу               З.Вітень 

 

 

 

 



                   Затверджено 

      Наказ  відділу освіти                                        

Здолбунівської районної  

         державної адміністрації 

               10.04.2013  № 83 

 

                                                                Заходи  

з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності та 

безпритульності серед неповнолітніх у Здолбунівському районі на 2013 рік 

  

         1. Забезпечити проведення спільних нарад з представниками відповідних 

служб та батьківської громадськості на базі загальноосвітніх навчальних 

закладів з питань профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності та 

безпритульності, жорстокості та насильства серед неповнолітніх . 

                                                                                                         До 25.04.2013 

 

2. Забезпечити виконання заходів щодо профілактики правопорушень серед 

дітей та учнівської молоді на період до 2015 року та заходів щодо виконання 

програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки. 

                                                                                                                   Щороку 

 

3. Підвищити рівень персональної відповідальності керівників за дотриманням 

законодавства щодо захисту суспільної моралі, попередження випадків 

жорстокості та насильства серед неповнолітніх, активізувати діяльність, 

спрямовану на розвиток духовності та зміцнення моральних засад дітей та 

молоді.                                                                                                      

                                                                                                                 Постійно 

 

4. Забезпечити систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних 

закладів. 

                                                                                                                   Постійно 

 

5. Проводити системну роз’яснювальну роботу серед батьків із питань 

доцільності дотримання дітьми режиму дня, перегляду кінопродукції з актами 

насилля і жорстокості. 

                                                                                                                  Постійно 

 

6. Налагодити спільно з органами учнівського самоврядування та батьківської 

громадськості індивідуальну профілактичну роботу щодо дітей із девіантною 

поведінкою, забезпечити соціально-педагогічний супровід та максимальне 

охоплення цієї категорії дітей різними видами позакласної та позашкільної 

роботи. 

                                                                                                                Терміново 

7. Подавати узагальнену інформацію у відділ освіти райдержадміністрації щодо 

охоплення дітей із девіантною поведінкою різними видами позакласної та 

позашкільної роботи. 

                                                                                         Щороку до 1 жовтня 



8. Забезпечити в установленому порядку проведення соціологічних досліджень 

щодо визначення причин і факторів, що породжують злочинність, 

безпритульність, бездоглядність, бездуховність, жорстокість та насильство, з 

наступним обговоренням на педагогічних радах, нарадах, засіданнях 

методичних об’єднань, батьківських зборах. 

                                                                                                                 Постійно 

 

 

Головний спеціаліст відділу                                                                      І.Рудько 
 


