
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

30.08.2016 смт Нова Водолага № 180 

 

Про організацію роботи щодо 

запобігання правопорушенням, 

злочинності й бездоглядності  

           На виконання Законів України «Про Освіту» та «Про загальну середню 

освіту», наказу МОНУ від 21.02.2013 № 176 «Про затвердження плану заходів 

щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого 

поводження з ними», спільного наказу міністерства соціальної політики 

України, МВС України, МОНУ, МОЗУ 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», 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», від 21.11.2013 № 896 «Про затвердження Порядку виявлення 

сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм 

соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)», 

листа МОНУ від 30.01.2014 № 1/9-80 «Щодо профілактичної роботи з 

запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської 

молоді», з метою забезпечення виконання заходів щодо запобігання дитячій 

бездоглядності та злочинності, виявлення сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в даних 

сім’ях, посилення профілактичної роботи із запобігання проявам злочинності 

серед дітей, своєчасного виявлення угрупувань та осіб, які втягують 

неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво і наркоманію, профілактики 

правопорушень та злочинів серед учнів закладу, забезпечення всебічного 
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висвітлення проблем держави і права, роз’яснення учням чинного 

законодавства, активізації правоосвітницької роботи  

   

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Затвердити заходи  щодо  запобігання  правопорушенням, злочинності й 

бездоглядності серед учнів (вихованців) закладу  у 2016/2017 навчальному  році 

(додаток1). 

2.  Затвердити інструкцію по попередженню  самовільного  залишення    закладу 

вихованцями (додаток 2).     

3. Заступнику директора з  виховної роботи Черниш І.В.: 

3.1. Забезпечити своєчасне і якісне виконання плану заходів щодо запобігання 

правопорушенням, злочинності й бездоглядності серед учнів (вихованців) 

закладу. 

Упродовж 2016/2017 навчального року. 

 3.2. Організувати роботу ради профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх.   

  До 01.09.2016    

3.3. Ознайомити вихователів з  інструкцією  по попередженню  самовільного  

залишення    закладу вихованцями.     

До 01.09.2016  

3.4. Підготувати  звіт про стан роботи  щодо   запобігання  правопорушенням, 

злочинності й бездоглядності серед учнів (вихованців) у I семестрі  2016/2017 

навчального  року. 

                                                            До 25.12.2016 

3.5. Звірити списки учнів, які перебувають на обліку в службі у справах дітей  

Нововодолазької районної державної адміністрації ,   в Нововодолазькому 

відділенні поліції, в наркологічному кабінеті поліклінічного відділення 

Нововодолазької центральної районної лікарні. 

До 20.09.2016 
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3.6. Розробити план  спільних дій закладу з службою у справах дітей 

Нововодолазької районної державної адміністрації,  Нововодолазьким 

відділенням    поліції,  центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

щодо попередження правопорушень, безпритульності, бездоглядності, 

наркоманії, інших негативних явищ у дитячому середовищі. 

До 05.09.2016  

3.7.  Розробити план  спільних дій закладу з районним управлінням охорони 

здоров’я, наркологічною службою щодо попередження  тютюнопаління, 

алкоголізму, наркоманії, інших негативних явищ у дитячому середовищі. 

До 05.09.2016  

4. Практичному психологу Старець Т.В.: 

4.1. Провести  тестування учнів на схильність до девіантної поведінки. 

                                                                                    До 19.09.2016                                                                     

4.2. Підготувати рекомендації  для вихователів та вчителів по роботі з учнями.  

     До 20.09.2016 

5. Педагогічним працівникам, вихователям, класним керівникам: 

5.1. Забезпечити виконання заходів щодо попередження правопорушень та 

злочинів серед учнів школи, запобігання дитячій бездоглядності, виявлення 

сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, захисту прав дітей, які 

виховуються в даних сім’ях, своєчасного виявлення учнів девіантної поведінки. 

Упродовж 2016/2017 навчального року 

5.2. Забезпечити систематичний контроль за відвідуванням учнями  закладу, 

своєчасно з’ясовувати причини відсутності дітей. 

Упродовж 2016/2017 навчального року  

5.3. Своєчасно виявляти неповнолітніх, які ухиляються від навчання, 

відвідують під час навчального процесу комп’ютерні зали та комп’ютерні 

клуби. 

Упродовж 2016/2017 навчального року 
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5.4. Своєчасно виявляти учнів девіантної поведінки та учнів, які проживають в 

сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, у разі необхідності, 

надавати документи для постановки учнів на внутрішньошкільний облік. 

Упродовж 2016/2017 навчального року 

5.5. Своєчасно надати інформацію про учнів, які скоїли правопорушення або 

злочини. У разі необхідності направляти таких учнів та їх батьків на засідання 

Ради профілактики правопорушень. 

Упродовж 2016/2017 навчального року  

5.6. Залучати до проведення заходів працівників правоохоронних органів, 

юридичних установ та батьківської громадськості. 

Упродовж 2016/2017 навчального року 

5.7. Налагодити індивідуальну профілактичну роботу щодо дітей із девіантною 

поведінкою, забезпечити соціально-педагогічний супровід та максимальне 

охоплення цієї категорії дітей різними видами позакласної та позашкільної 

роботи. 

 Упродовж 2016/2017 навчального року 

5.8. Провести в 1-9-х, 11-му класах цикл бесід щодо попередження 

правопорушень, безпритульності, бездоглядності, наркоманії, інших 

негативних явищ у дитячому середовищі. 

   Щомісяця (2-4 середа)  упродовж 2016/2017 навчального року  

5.9. Проводити системну роз’яснювальну роботу серед батьків щодо   

попередження правопорушень, безпритульності, бездоглядності, наркоманії, 

інших негативних явищ у дитячому середовищі. 

Упродовж 2016/2017 навчального року    

6. Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                          С.Ю.Єрмаков 

Черниш  
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                                                                     Додаток 1 до наказу 

 КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                      30.08.2016  № 180 

 

Заходи  Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної ради   щодо   запобігання  

правопорушенням, злочинності й бездоглядності серед учнів (вихованців)  

закладу  у 2016/2017 навчальному  році 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

 виконання 
Відповідалний 

1. 

Проводити попереджувально-профілактичні 

заходи «Урок», «Канікули» з метою 

запобігання дитячій безпритульності, 

бездоглядності, профілактики правопорушень 

та злочинності  

Вересень 

Листопад  

Січень  

Квітень   

Класні керівники, 

вихователі 

2. 
Організація роботи  ради профілактики  

правопорушень 
До 01.09.2016 Єрмаков С.Ю. 

3. 
Тестування учнів на схильність до девіантної 

поведінки 
До 19.09.2016  Старець Т.В. 

4. 

 Планово-попереджувальні заходи «Сім’я» з 

метою відвідування сімей вихованців, 

обстеження умов проживання   

Щоквартально   
Класні керівники, 

вихователі 

5. 

Робота по забезпеченню своєчасного 

виявлення сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах.  Індивідуальна робота з 

дітьми із сімей зазначеної категорії  

Упродовж 

навчального 

року 

Класні керівники, 

вихователі 

7. 

Участь вихованців  закладу   в учнівських 

олімпіадах з правознавства, забезпечити 

проведення  тижня  правових знань 

Щорічно  
Калашник Л.Б  

Романов С.О.  

8. 

Проведення зустрічей учнівської молоді з 

працівниками правоохоронних органів, органів 

юстиції, лікарями з питань протидії злочинам 

та правопорушенням  

Щоквартально 
Черниш І.В. 

   

9. 

Поширювати інформацію про роботу установ, 

які формують здоровий спосіб життя серед 

дітей, і установи, що займаються реабілітацією 

дітей, які вживають алкогольні та наркотичні 

речовини  

Постійно  

Єфіменко Ю.В. 

Черниш І.В. 

Діхтяр Н.В. 

10. 
  Проведення Уроку протидії торгівлі людьми 

серед учнів 9-11-х класів  

Жовтень   

Травень   

Романов С.О. 

  

11. 

Проведення тематичних заходів, анкетування з 

метою профілактики проявів расизму, 

ксенофобії серед учнівської молоді. 

Упродовж 

навчального 

року 

Старець Т.В. 

12. 
 Консультативний всеобуч для батьків за 

темою «Сім’я в правовому полі»  

Упродовж 

навчального 

року 

Вихователі, 

класні керівники  

13. 
Оновити    постійно діючу виставку літератури 

з правових питань. 
Вересень  Меренкова Н.В. 

15. 

 

Організація літнього оздоровлення дітей 

девіантної поведінки 

Червень- 

 серпень 

Черниш І.В. 

Соціальний 

педагог 
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                                                                    Додаток 2 до наказу 

 КЗ «Нововодолазький СНВК» 

                                                                                      30.08.2016  № 180 

 

Інструкція по попередженню  самовільного  залишення    закладу учнями 

(вихованцями) Комунального закладу «Нововодолазький санаторний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної ради 

Першочергові заходи  

1. Пошук учня (вихованця) розпочинається негайно, як тільки стає відомо про 

факт самовільного залишення закладу дитиною. 

2. Якщо вихованець  залишив заклад  під час уроку,  або після уроку до 

початку наступного, пошук починає і несе відповідальність учитель, який 

проводив урок і контролював поведінку учнів на перерві; якщо дитина 

залишила заклад в позаурочний час,   пошук починає і несе   відповідальність    

вихователь. 

3. Працівник закладу,  який виявив факт втечі учня, негайно, в письмовій формі  

інформує  про  обставини  події   чергового адміністратора, директора закладу, 

заступника  директора з виховної роботи. 

4. Вихователь, вчитель повідомляє батьків, опікунів або близьких родичів про 

самовільне залишення навчального закладу вихованцем. 

5. Вихователь, класний керівник  (вчитель, працівник закладу) організовують 

активний пошук на території закладу  (навчальні класи, побутові кімнати, 

приміщення для відпочинку, підсобні приміщення, сантехнічні криниці, 

люки підземних комунікацій, підвали, горища, покинути будівлі та інше),  

проводить обстеження місцевості, об’єктів, приміщень, інших місць  та 

предметів, які мають значення для розшуку  Оглядають  залізничний вокзал,  

автовокзал, автобусні зупинки.     

На самостійний розшук витрачається 1 година. 

6.  В разі, якщо цей пошук не дав позитивних результатів негайно готується 

заява за підписом директора до районного відділу поліції.    В заяві необхідно 

зазначити наступне: учень залишив заклад самостійно чи з групою  осіб 
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(група - це 2  та більше особи);  при собі мав речі чи ні (які саме, власні або 

інші); чи мав при собі мобільний телефон та сім-карту оператора; адреси 

проживання найближчих родичів; про основні й особливі прикмети 

зовнішності та одягу; обставини зникнення (дата, місце та інше), можливі 

зв’язки з друзями або іншими особами. До заяви додається остання   якісна  

фотокартка вихованця.  

7. Вихователь (класний керівник) оформляє для районного відділу поліції    

необхідні документи  на втікача: характеристика, копія  свідоцтва про народження. 

Робота з втікачем після його повернення  

1. Перед  поверненням    вихованця  до дитячого колективу,  з ним працює 

психолог.  Головна мета психолога - з'ясувати причини і обставини втечі. 

2. Після зустрічі з психологом, з урахуванням його висновків, з втікачем 

працює соціальний педагог.     

3. З урахуванням висновків всіх цих служб заступник директора з виховної роботи 

корегує і контролює  роботу вихователів. 

4.  Вихователі проводять індивідуальну роботу з дитиною, здійснюють заходи  по 

попередженню втеч в майбутньому. 

5. Вихователі проводять індивідуальну роботу з  батьками дитини, (або особами, 

що їх заміняють) щодо попередження самовільного залишення    навчального 

закладу вихованцем. 

6. В планових профілактичних заходах по попередженню повторних втеч   

приймають участь психолог, соціальний  педагог . 

Робота по попередженню втеч як явища  

1. Шляхом глибокого вивчення особистості дитини своєчасно визначати 

дітей, які мають нахил до втеч  (вихователь, психолог). 

2. Визначення а потім попередження обставин, які обумовлюють втечі 

(«дідівщина», схильність до бродяжництва, заборгованість перед товаришами, 

наркозалежність, психічне здоров’я і інше)  ( вихователь, класний керівник) 

3. Здійснення заходів по усуненню причин (обставин), які 

 обумовлюють втечі.( вихователь, класний керівник). 
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 З наказом від 30.08.2016 № 180 ознайомлені: 

Калашник Л.Б.  

Черниш І.В.  

Звенигородська І.В.  

Старець Т.В.  

Петрашкевич Т.Р.  

Антоненко О.І.  

Білашко В.М.  

Водолажченко  Т.В.  

Жукова І.К.  

Романов С.О.  

Мерчанська Л.В.  

Руденко О.Я.  

Кассич Л.А.  

Щербак І.Б.  

Атанасова Т.Г.  

Орда І.Г.  

Лютко О.М.  

Панченко Л.Є.  

Губа Т.А.  

Курило О.А.  

Ольховська Н.О.  

Федоренко Г.Г.  

Семенюра Л.П.  

Скляр В.В.  

Скляр І.І.  

Клочко В.М.  

Золочевська Л.М.  

Коротецька С.М.  

Буклей С.І.  

Мишак С.М.  

Васільєва О.О.  

 


