
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

                                                                 Н А К А З 
 

17 червня 2016 року             м. Здолбунів        №  111 

 
Про затвердження заходів з реалізації 

обласної комплексної програми профілактики 

правопорушень та боротьби із злочинністю  

на 2016 - 2020 роки 

 

 

 

    Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації від 20.03.2013 № 122, наказу управління освіти і 

науки Рівненської обласної адміністрації від 27.05.2016 № 317 «Про 

затвердження заходів з реалізації обласної комплексної програми 

профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2016-2020 

роки», на виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної 

адміністрації від 19.05.2016 № 276 «Про обласну комплексну програму 

профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити заходи відділу освіти райдержадміністрації з реалізації 

обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із 

злочинністю на 2016-2020 роки,що додаються. 

2.Керівникам навчальних закладів освіти: 

2.1. Розробити та затвердити відповідними наказами заходи з реалізації 

обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на 2016-2020 роки,забезпечити їх виконання. 

2.2.Про проведену роботу інформувати відділ освіти районної 

державної адміністрації до 15 серпня та 05 грудня щороку. 

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

     Начальник відділу                                                                    Л.Карпенко 

 

 

 



Проект наказу підготував 

 

головний спеціаліст                                                                     А. Демедюк 

 

 

Погоджено  

 

юрисконсульт І. Кухарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

наказ відділу освіти 

районної державної адміністрації 

17.06.2016 № 111 

  

 

Заходи 

з реалізації обласної комплексної програми профілактики правопорушень та 

боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Виконавці Термін виконання 

1 Проводити інтерактивне навчання, 

міні-тренінги, семінари, виступи з 

використанням аудіо-відеотехніки та 

інформаційно-профілактичні заходи у 

навчально-виховних закладах з метою 

запобігання проникненню до них 

наркотичних та психотропних речовин і 

поширенню їх серед школярів 

Керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

2016-2020 

2 Проводити культурно-виховні та 

фізкультурно-оздоровчі заходи з метою 

залучення неповнолітніх до здорового 

способу життя 

Керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

2016-2020 

3 Вживати заходів загальної та 

індивідуальної профілактики, 

спрямованих на запобігання 

самовільному залишенню дітьми сімей 

та навчально-виховних закладів 

Керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

2016-2020 

4 Сприяти збільшенню кількості 

гуртків,спортивних секцій, клубів з 

метою організації дозвілля і вільного 

часу учнів, підвищення їх 

зайнятості,зменшення безпритульності 

та бездоглядності 

Керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

2016-2020 

5 Проводити просвітницьку діяльність, 

спрямовану на формування негативного 

ставлення до протиправних діянь: 

тижні правових знань, ділові та рольові 

ігри, моделювання життєвих ситуацій, 

суспільних процесів та процедур, 

дискусії, роботу в малих групах на 

уроках правознавства та в позакласній 

діяльності 

Керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

2016-2020 

6 Розглядати питання з профілактики Відділ 2016-2020 



правопорушень на колегіях, нарадах  

відділу освіти, директорів навчальних 

закладів,семінарах директорів з 

виховної роботи, засіданнях «круглих 

столів», серпневих педагогічних 

конференціях, координаційних радах з 

соціального захисту і профілактики 

правопорушень 

освіти, 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

7 Забезпечити ефективне функціонування 

психологічної служби системи освіти 

Відділ 

освіти 

2016-2020 

8 Забезпечити проведення спільно з 

правоохоронними органами заходів для 

батьків,учнів, спрямованих на 

попередження правопорушень та 

злочинності, налагодження взаємин між 

батьками і дітьми, батьками і 

вчителями. 

Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

2016-2020 

9 Забезпечити виконання вимог Законів 

України «Про освіту» у частині 

забезпечення конституційного права 

дітей на здобуття повної загальної 

середньої освіти, встановлення 

постійного контролю за відвідуванням 

учнями навчальних занять 

Відділ 

освіти, 

керівники 

ЗНЗ, ПНЗ 

2016-2020 

 

 


