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НАКАЗ 

 

28.08.2017                                                              №76  

 

                        

         Про затвердження Плану заходів  

щодо організації роботи  

з профілактики правопорушень 

та злочинності серед неповнолітніх  

у 2017/2018 навчальному році 

 

 

На виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо 

запобігання дитячій бездоглядності» (із змінами і доповненнями, внесеними 

Указом Президента України від 13.11.2001 № 1071/2001), наказу Міністерства 

освіти і науки України від 29.10.2010 №1023 «Щодо профілактики злочинності і 

правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», листа Департаменту науки 

і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 02.11.2015 №03-30/4402, 

листа Головного управління МВС України в Харківській області 

від 20.10.2015 № 99/1089 «Про стан дитячої злочинності серед учнівської молоді 

та заходи щодо покращення профілактичної роботи у навчальних закладах», на 

виконання наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської 

міської ради від  21.08.2017 №272 «Про затвердження Плану заходів щодо 

організації роботи з профілактики правопорушень та злочинності серед 

неповнолітніх у 2017/2018 навчальному році», з метою посилення профілактичної 

роботи з попередження злочинності та правопорушень в навчальному закладі, 

 

 

НАКАЗУЮ :  

 



 

1. Затвердити  План заходів щодо організації роботи з профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх у 2017/2018 навчальному році. (Додаток 1)    

 

2.  Розробити проект плану спільної роботи ліцею зі службою у справах 

дітей Київського району Департаменту праці та соціальної політики, сектором 

ювенальної превенції Київського ВП ГУНП в Харківській області, комунальним 

закладом охорони здоров’я «Обласний наркологічний диспансер», комітетом у 

справах сім’ї, молоді та спорту по Київському району Департаменту у справах 

сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Київського району на 2017/2018 навчальний рік з метою 

налагодження системної роботи щодо профілактики правопорушень серед 

учнівської молоді, підвищення рівня правової обізнаності учасників навчально-

виховного процесу, запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, 

токсикоманії та ВІЛ/СНІДу. 

До 31.08.2017 

                     Відповідальна Манжос О.В.,  

заступник директора з НВР 

 

3. Забезпечити своєчасне та якісне виконання затверджених Планів.  

                                                             Упродовж  2017/2018  навчального року 

Відповідальна Манжос О.В.,  

заступник директора з НВР,  

класні керівники 1-11 класів 

 

4. Надавати до методичного центру управління освіти адміністрації 

Київського району Харківської міської ради методисту Щербаковій В.І. 

інформацію щодо виконання Плану заходів. 

                                        Щоквартально 

Відповідальна Манжос О.В.,  

заступник директора з НВР  



 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

        Директор ліцею     О.В. Будко 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Манжос О.В. 

Єретик Н.О. 

Бровко Н.О. 

Гришко К.І. 

Кузнецова Т.Л. 

Єлошина О.С. 

Нестерук В.В. 

Приходько Н.О. 

Чорнобай І.К. 

Коваленко І.Г. 

Чебослаєва В.Ф. 

Барабаш В.Ю. 

 

 

 

 

 

Чишкала Н.В. 

Цепочко Н.Л. 

Пєтухова К.О. 

Остроушко О.Б. 

Альохіна Л.В. 

Стрижалковська А.Б. 

Лещенко Л.В. 

Конотоп А.С. 

Мухіна О.І. 

Парамонова І.В. 

Лазарева А.І. 

Діденко Н.Л. 

Кульбицька І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

                 до наказу від 28.08.2017 №  

 

План 

заходів щодо організації роботи  

з профілактики правопорушень серед неповнолітніх  

у 2017/2018 навчальному році 

 

№  

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Проведення звірки списків неповнолітніх, 

учнів школи, які перебувають на обліку 

сектору ювенальної превенції Київського 

ВП ГУНП в Харківській області. Складання 

відповідних актів звірки. 

Щомісяця Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог, класні 

керівники 1-11 

класів 

 

2. Проведення звірки списків дітей, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах, та перебувають на обліку 

служби у справах дітей Київського району 

Управління служб у справах дітей 

Департаменту праці та соціальної політики 

Харківської міської ради. 

Щоквартально Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог, класні 

керівники 1-11 

класів 

 

3. Участь у спільних рейдах служб району з 

метою виявлення неповнолітніх, які під час 

навчальних занять знаходяться за межами 

школи або займаються бродяжництвом та 

жебракуванням (згідно з графіком 

проведення спільних районних 

комплексних заходів службами району 

щодо профілактики бродяжництва, 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року, 

відповідно до 

графіку 

 

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники 

1-11 класів, 

 



жебракування та пропусків занять без 

поважних причин серед неповнолітніх 

Київського району). 

Гришко А.А.,  

соціальний 

педагог 

4. Надання необхідної методичної допомоги 

щодо роботи з питань формування 

правосвідомої поведінки учнів з метою 

попередження негативних явищ в 

учнівському середовищі. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники 

1-11 класів, 

Гришко А.А.,  

соціальний 

педагог 

 

5. Розглядати на засіданнях МО класних 

керівників, нарадах заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, нарадах 

соціальних педагогів питань щодо 

профілактики та попередження 

правопорушень і злочинності серед 

неповнолітніх, та здійснення контролю за 

розглядом даних питань на нарадах при 

директорові, засіданнях педагогічних рад, 

батьківських зборах, засіданнях Ради з 

профілактики правопорушень і злочинності 

серед неповнолітніх. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

6. Ознайомлення членів педагогічного 

колективу, учнів та їхніх батьків з 

нормативно-правовими документами, що 

регулюють роботу з питань профілактики 

правопорушень і злочинності серед 

неповнолітніх,  зі службами та телефонами 

з питань отримання соціально-

психологічної допомоги. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 



7. Організація  роботи щодо своєчасного 

виявлення  та  постановки на 

внутрішньоліцейський облік дітей, які 

потребують посиленої педагогічної уваги 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

8. Організація роботи щодо  виявлення дітей, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах та своєчасно порушувати 

клопотання про постановку цих дітей на 

облік служби у справах дітей та центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

9.  Організація роботи щодо виявлення батьків 

або осіб, що їх замінюють, які ухиляються 

від  виконання  передбачених  

законодавством  обов’язків щодо створення 

належних умов для життя, навчання та 

виховання дітей 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

10. Закріплення за учнями, які перебувають на 

внутрішньошкільному обліку (дітей, які 

потребують посиленої педагогічної уваги; 

дітей, які перебувають на обліку сектору 

ювенальної превенції Київського ВП ГУНП 

в Харківській області; дітей, які опинилися в 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

 



складних життєвих обставинах та 

перебувають на обліку служби у справах 

дітей) педагогів-наставників 

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

11. Складання та затвердження планів 

індивідуальної роботи 

педагогів-наставників, практичних 

психологів, соціальних педагогів 

навчальних закладів з учнями, які 

перебувають на внутрішньошкільному 

обліку (дітей, які потребують посиленої 

педагогічної уваги; дітей, які перебувають 

на обліку сектору ювенальної превенції; 

дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та перебувають на обліку 

служби у справах дітей) та проведенням 

відповідної роботи. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

12. Координація роботи щодо профілактики 

правопорушень на підставі Планів спільної 

роботи Управління освіти та навчальних 

закладів зі службою у справах дітей 

Київського району Департаменту праці та 

соціальної політики, сектором ювенальної 

превенції Київського ВП ГУНП в 

Харківській області, комунальним закладом 

охорони здоров’я «Обласний наркологічний 

диспансер», комітетом у справах сім’ї, 

молоді та спорту по Київському району 

Департаменту у справах сім’ї, молоді та 

спорту Харківської міської ради, центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Київського району на 2016/2017 навчальний 

рік. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

13. Організація роботи Ради з профілактики 

правопорушень з метою забезпечення 

профілактичної роботи з попередження 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

 



правопорушень та злочинів серед 

неповнолітніх, профілактики бездоглядності 

дітей, попередження пропусків занять без 

поважних причин, порушень шкільного 

розпорядку учнями тощо. 

року  Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

14. Організація роботи щодо проведення в 

школі Днів, Тижнів, Декад правових знань з 

залученням представників: 

- служби у справах дітей Київського району 

Управління служб у справах дітей 

Департаменту праці та соціальної політики 

Харківської міської ради; 

- сектору ювенальної превенції Київського 

ВП ГУНП в Харківській області; 

- Комунального закладу охорони здоров’я 

«Обласний наркологічний диспансер»; 

- комітету у справах сім’ї, молоді та спорту 

по Київському району Департаменту у 

справах сім’ї, молоді та спорту Харківської 

міської ради; 

- центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді Київського району міста Харкова. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

15. Проведення у ліцеї спільно з 

правоохоронними органами лекторіїв з 

правової тематику для батьків, надання їм 

теоретичних знань та практичних навичок, 

спрямованих на встановлення нормального 

сімейного мікроклімату, налагодження 

взаємин між батьками і дітьми, батьками і 

вчителями. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

16. Організація роботи щодо  використання в 

ліцеї під час проведення профілактичної 

Упродовж 

2017/2018 

Манжос О.В., 

заступник 

 



роботи інтерактивних педагогічних 

технологій, зокрема ділових та рольових 

ігор, моделювання життєвих ситуацій, 

дискусій, роботи в малих групах. 

навчального 

року  

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

17. Організація ефективної роботи  

психологічної служби школи з питань 

профілактики правопорушень та 

злочинності. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог 

 

18. Організація роботи школи щодо дотримання 

вимог Закону України «Про освіту» у 

частині забезпечення конституційного права 

дітей на здобуття повної загальної середньої 

освіти, встановлення контролю за 

відвідуванням учнями навчальних занять. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

19. Проведення адміністрацією школи аналізу 

виконання «Правил внутрішнього 

розпорядку» та доповнення їх на предмет 

заборони принесення до вогнепальної, 

холодної зброї, алкогольних та тютюнових 

виробів, наркотичних засобів, 

порнографічної продукції. Запровадження 

конкретних санкцій з боку керівництва 

школи та учнівської і батьківської 

громадськості до порушників встановлених 

правил. 

Вересень 2017 Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

20. Організація роботи щодо проведення у ліцеї 

лекцій, диспутів, круглих столів, семінарів, 

обговорень з питань профілактики злочинів, 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

Заступник 

Манжос О.В., 

заступник 

 



попередження торгівлі людьми, охорони 

громадського порядку та необхідності 

дотримання правил дорожнього руху. 

року  директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

21. Здійснення контролю за проведенням у 

ліцеї профілактичних заходів, спрямованих 

на виховання міжнаціональної поваги та 

непримиримого ставлення до проявів 

расизму та ксенофобії. 

Щомісяця Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

22. Організація роботи щодо оформлення у 

ліцеї куточків з прав дитини та розміщення 

в них даних про організації, до яких можна 

звернутися з приводу порушення прав 

дитини. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

23. Організація роботи ліцею щодо 

виготовлення плакатів, буклетів з метою 

попередження вживання дітьми 

наркотичних речовин, алкоголю, 

тютюнопаління, токсикоманії. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

 



Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

24. Розміщення на інформаційних стендах в 

ліцеї інформації про працівників сектору 

ювенальної превенції Київського ВП ГУНП 

в Харківській області, які закріплені за 

загальноосвітніми навчальними закладами. 

Вересень 2017 Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог 

 

25. Залучення представників шкільних 

учнівських самоврядувань до організації та 

проведення в школі заходів, спрямованих на 

профілактику правопорушень та 

злочинності серед неповнолітніх. 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

26. Вжиття заходів, які перешкоджають доступ 

школярів через мережу Інтернет до сайтів, 

що не мають відношення до навчально-

виховного процесу (у тому числі до сайтів, 

на яких розміщено елементи порнографії й 

насильства тощо). 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 

27. Організація роботи  щодо залучення до 

гурткової роботи та позашкільної освіти 

учнів, які перебувають на 

внутрішньошкільному обліку: дітей, які 

потребують посиленої педагогічної уваги; 

дітей, які перебувають на обліку сектору 

ювенальної превенції Київського ВП ГУНП 

в Харківській області, дітей, які опинилися в 

Упродовж 

2017/2018 

навчального 

року  

Манжос О.В., 

заступник 

директора з ВР, 

Джандар З.З., 

практичний 

психолог,  

класні керівники  

1-11 класів,  

 



складних життєвих обставинах, та 

перебувають на обліку служби у справах 

дітей. 

Гришко А.А.,  

соціальний педагог 

 


