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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
“_11__” лютого 2011 р.

м.Одеса

№ 59-ОД

Про роботу органів і закладів освіти з питань
профілактики правопорушень
серед учнівської молоді
В області проводиться організаційна і профілактична робота щодо
попередження та профілактики злочинності, правопорушень та інших
негативних проявів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Здійснення заходів до певної міри стабілізувало рівень правопорушень у
підлітковому середовищі у мм.Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар,
Арцизькому, Балтському, Овідіопольському, Савранському, Фрунзівському
районах.
Однак аналіз стану правопорушень серед учнівської молоді дає підстави
вважати подолання криміногенної ситуації в дитячому та молодіжному
середовищі проблемою гострою та актуальною в області.
У порівнянні з 2009 роком злочинність серед учнів загальноосвітніх
навчальних закладів у 2010 році зросла на 30,2 відсотка (додаток 1).
Найтривожніша ситуація – в Ананьївському, Біляївському, Березівському,
Болградському, Великомихайлівському, Іванівському, Кодимському,
Комінтернівському, Красноокнянському, Миколаївському,
Роздільнянському, Ренійському, Саратському, Тарутинському,
Татарбунарському, Ширяївському районах та мм. Южне, Ізмаїл, Іллічівськ,
Котовськ.
Найбільш численними є крадіжки (2009 р. - 620, 2010 р. - 828) у т.ч. крадіжки
особистого майна (2009 р. - 544, 2010 р. - 727 ), крадіжки особистого майна з
квартир ( 2009 р. - 121, 2010 р. - 185), крадіжки з транспорту (2009 р. - 28,
2010 р. - 56), крадіжки транспорту (2009 р. - 92, 2010 р. - 66).
За характером вчинених злочинів переважають умисні вбивства (2009 р. - 9,
2010 р. - 6), умисні тяжкі тілесні ушкодження (2009 р. - 7, 2010 р. - 6),
зґвалтування (2009 р. - 6, 2010 р. - 2), розбої (2009 р. - 50, 2010 р. - 28),
грабежі (2009 р. - 163, 2010 р. - 89), хуліганство (2009 р. - 24, 2010 р. - 20),
дорожньо-транспортні пригоди (2009 р. - 3, 2010 р. - 2), незаконне
заволодіння транспортним засобом (2009 р. - 76, 2010 р. - 29),
розповсюдження та вживання наркотиків (2009 р. - 54, 2010 р. - 32),
вимагання (2009 р. - 3, 2010 р. - 6 ), шахрайство ( 2009 р. - 16, 2010 р. - 9).
Значна частина злочинів здійснена неповнолітніми у стані сп’яніння (м.
Одеса - 8, Біляївський район - 4, Березівський район - 3, Котовський район 11, Овідіопольський район - 10, м. Білгород-Дністровський - 12).
Ріст злочинності серед неповнолітніх у зазначених районах та містах

свідчить про недостатній контроль відділів освіти за станом профілактичної
роботи у закладах освіти. Профілактична робота з дітьми у навчальних
закладах ведеться формально; стан виховної роботи не аналізується, причини
та умови скоєння учнями правопорушень не з’ясовуються, заходи щодо
попередження негативних проявів серед учнів не розробляються і не
впроваджуються.
Прослідковується недостатня робота педагогічних колективів навчальних
закладів щодо поліпшення профілактичної роботи з неповнолітніми, які
знаходяться на внутрішкільному обліку.
З метою посилення виховної та профілактичної роботи, спрямованої на
попередження правопорушень серед учнів навчальних закладів,
НАКАЗУЮ:
1. Роботу відділів освіти Ананьївської (Колойденко М. В.), Біляївської
(Терентьєв С.Т.), Березівської (в.о. Гаврилюк О.Ф.), Болградської (в.о.
Тіторов С.Б.), Великомихайлівської (Толмачевська Т.С.), Іванівської (в.о.
Іванов І.М.), Кодимської (Михель М.І.), Комінтернівської (Абремська І.Б.),
Красноокнянської (Лончак О.А.), Миколаївської (Пашкевич О.В.),
Роздільнянської (Сухой М.Д.), Ренійської (в.о. Дяченко В.І.), Саратської
(Ходос В.В.), Тарутинської (Паулеско М.Г.), Татарбунарської (в.о. Коваль
І.А.), Ширяївської (в.о. Шерен В.Ф.) районних державних адміністрацій та
міських рад мм. Южне (Сімченко С.В.), Ізмаїл (Мурашова О.О.), Іллічівськ
(Кушнір В.Г.), Котовськ (Нікіфорук М.І.) щодо профілактики правопорушень
серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів визнати недостатньою.
1. Управлінню освіти та науки Одеської міської ради (Шелакін В.І.), начальникам
відділів освіти райдержадміністрацій та міських рад:

2.1. Проаналізувати стан виховної роботи у кожному навчальному закладі, де
мали місце правопорушення, вжити відповідних заходів реагування.
Інформацію про вжиті заходи та проведену роботу з учнями, які скоїли
правопорушення, надати управлінню освіти і науки облдержадмінстрації до
20 березня 2011 року .
2.2. Взяти під особистий контроль категорію неповнолітніх, які перебувають
у стані бродяжництва; встановити по кожному випадку причини
бездоглядності дитини; вжити заходів щодо їх усунення, забезпечити
подальше влаштування, реабілітацію та здобуття освіти неповнолітніми.
2.3. Постійно вживати заходів щодо раннього виявлення неблагополучних
сімей з дітьми, у разі неможливості проживання дітей з батьками
забезпечувати їх своєчасне вилучення та подальше влаштування до
відповідних закладів.
2.4. Забезпечити стовідсоткове охоплення дітей шкільного віку навчанням,
посилити контроль за персональним обліком дітей, які з різних причин не
відвідують навчальні заклади, забезпечити здобуття такими дітьми загальної

середньої освіти.
2.5. Залучити дітей, схильних до скоєння правопорушень, до занять у
гуртках, клубах, об’єднаннях за інтересами, спортивних секціях
позашкільних навчальних закладів, закладів культури, спорту.
2.6. Запровадити щомісячне взаємоінформування між органами освіти,
внутрішніх справ, служб у справах дітей щодо дітей, які не навчаються,
скоїли злочини та правопорушення, затримані за вживання наркотичних
речовин та алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, звільнених із
закладів соціальної реабілітації, з місць позбавлення волі.
2.7. Розробити заходи щодо недопущення випадків фізичного і
психологічного насильства, образ, недбалого та жорстокого поводження з
дітьми, втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю,
наркотичних засобів і психотропних речовин, примушення до проституції,
жебрацтва, втягнення у азартні ігри тощо.
2.8. Продовжувати формування районних банків даних щодо кількості дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неблагополучних сімей
та учнів, схильних до скоєння правопорушень, згідно з первинними
документами та даних на учнів, які знаходяться на внутрішньошкільному
обліку, скоїли злочини (правопорушення). Дані надавати управлінню освіти і
науки облдержадміністрації щорічно до 15 вересня та 15 січня (додаток 2).
2.9. Продовжити обов’язковий всеобуч для батьків з питань профілактики
негативних проявів серед неповнолітніх із залученням фахівців.
2.10. Про хід виконання наказу інформувати управління освіти і науки
облдержадміністрації до 20.03.2011р.та 20.12.2011р.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника
начальника управління Лазарєву Т.О.
Начальник управління

А.Л.Ткачук

Візи:
Перший заступник начальника
управління

Т.О.Лазарєва

Начальник відділу дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти та соціального
захисту
дітей
Вик. Черепян Т.І.
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Г.І.Червоняк

Додаток 1
до наказу управління освіти і науки
облдержадміністрації
від « » лютого 2011р.
Дані про кількість учнів
загальноосвітніх навчальних закладів,які скоїли злочини
за 12 місяців 2010 року
( у порівнянні з відповідним періодом 2009 року)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Назва міст і районів
м.Одеса
м.Теплодар
м.Южне
м.Іллічівськ
м.Ізмаїл Ізмаїльський р-н
м.Білгород-Дністровський,
Білгород-Дністровський р-н
Ананьївський р-н
Арцизький р-н
Балтський р-н
Біляївський р-н
Березівський р-н
Болградський р-н
В-Михайлівський р-н
Іванівський р-н
Кілійський р-н
Комінтернівський р-н
Кодимський р-н
Котовський р-н,м.Котовськ
Красноокнянський р-н
Овідіопольський р-н
Любашівський р-н
Миколаївський р-н
Роздільнянський р-н
Ренійський р-н
Савранський р-н
Саратський р-н
Тарутинський р-н
Татарбунарський р-н
Фрунзівський р-н
Ширяївський р-н
Всього:

Перший заступник начальника
управління

2009
35
9
7
26

2010
30
9
13
18
16

4
4
9
5
5
1
1
9
1
3
2
1
6
1
4
4
7
8
18
4
4
178

6
3
6
10
6
3
6
2
8
2
10
7
4
4
1
5
7
9
2
18
10
14
3
232

Т.О.Лазарєва

Додаток 2
до наказу управління освіти і науки
облдержадміністрації
від « » лютого 2011р.
№
Банк даних на учнів загальноосвітніх шкіл (станом на _____)
№ Назва Кількіс Кількіс Кількість
п/ міст і
ть ть дітей неблаго
п районі учнів -сиріт получних
в
сімей

в них
К-сть учнів, схильних до
К-сть учнів На обліку На
дітей Право
на
в органах обліку
Бродяж
вживання вживання
порушень ництва
алкоголю наркотиків внутрішкіль внутр.спр у ССД
ному обліку
ав

Перший заступник начальника управління

Т.О.Лазарєва

