
 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 
 

НАКАЗ 

01.09.2021                                                                          №225-од 

Про створення спільного плану 

роботи із ювенальною поліцією 

у 2021-2022 навчальному році 

  

На виконання  плану роботи закладу на 2021/2022 навчальний рік, з метою 

удосконалення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного 

ставлення до протиправних діянь, профілактичної роботи з учнями школи щодо 

запобігання правопорушенням, злочинності та бездоглядності 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Заступнику директора школи з виховної роботи Козачук А.Д.: 

1.1. Ознайомити педагогічний колектив із планом проведення 

профілактичних заходів з відділеням поліції 

1.2. Затвердити План спільної роботи з відділом поліції щодо проведення 

профілактичних  заходів (додаток 1).  

                                                                                                                 

2. Педагогічним працівникам закладу: 

2.1. Забезпечити виконання Плану заходів по закладі щодо  проведення 

профілактики в ЗЗСО із відділом поліції 

                                                                    Впродовж навчального року 

3. Класним керівникам 1-11 класів: 

3.1. організувати і провести комплекс заходів, спрямованих на 

попередження проявів правопорушень, запобігання скоєння злочину з боку 

неповнолітніх 

                                                                    Впродовж року, згідно плану 

3.2. Проводити просвітницьку роботу з учнями щодо попередження 

правопорушень, дитячої підліткової злочинності, шкідливих звичок. 

                                                                                                       Постійно 

3.3. Здійснювати індивідуальну роботу з підлітками, які потребують 

особливої педагогічної уваги. 

                                                                                                    За потреби 



3.4. Проводити просвітницьку роботу серед учнів, батьків щодо 

ознайомлення їх з правами та можливостями, способами дій та реагування на 

випадки скоєння злочину, учасниками або об’єктами, якого вони стали або могли 

стати. 

                                                                    Впродовж навчального року 

5. Працівникам соціально-психологічної служби закладу: 

5.1. Забезпечити проведення просвітницької, профілактичної та 

діагностичної роботи щодо попередження проявів скоєння злочину в учнівському 

середовищі. 

                                                                    Впродовж навчального року 

5.2. Проводити просвітницьку роботу з батьками та педагогами щодо 

попередження проявів скоєння злочину в учнівському середовищі, запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

                                                                                                Згідно плану 

5.3. У випадках виявлення дітей, які постраждали від насильства, 

жорстокості,злочину, проводити з ними корекційну роботу та невідкладно 

повідомляти адміністрацію закладу. 

                                                                                                    За потреби 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директорка закладу                                           Оксана СИЧОВА  
 

 

 

З наказом ознайомлені всіх працівників на оперативній нараді 

06.09.2021 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Вижницького ЗЗСО    

І-ІІІ ступенів 

 

______________   Сичова О.Ю.  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник Вижницького відділеня поліції  

Міста Вижниці Киселиця О.В. 

Чернівецького відділу поліції 

Дударець Р.М. -полковник поліції  

____________________       

 

 

  

СПІЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

проведення профілактичних заходів відділення поліції м.Вижниця 

Вижницького РВ національної поліції України в Чернівецькій області 

 В Вижницькому ЗЗСО І- ІІІ ступенів на 2021-2022 н.р. 

                                                                                                                                                         

№ 

з/п 

Найменування заходів Дата 

Проведення 

 

Відповідальні  

за проведення 

Відмітк

а про 

виконан

ня  

1.  Складання бази даних на учнів школи, 

які схильні до правопорушень та на 

учнів, які перебувають у СЖО  

Вересень 2021 

р.,  далі – у 

разі скоєння 

правопоруше

нь  

 

Інспектор з ювенальної 

превенції лейтенант 

поліції 

Зельська Ю.П. 

ЗДВР Козачук А.Д. 

 

2.  Проведення тематичних лекцій з 

питань стану криміногенної ситуації 

серед неповнолітніх, відповідальності 

неповнолітніх згідно Кримінального 

та Адміністративного законодавства 

України  

Не рідше 

одного разу 

на місяць 

Інспектор з ювенальної 

превенції лейтенант 

поліції Зельська Ю.П. 

ЗДВР Козачук А.Д. 

учитель правознавства  

 

 

3.  Проведення рейдів в місцях масового 

відпочинку підлітків (кафе, бари, 

дискотеки то інше) з метою 

попередження , виявлення та 

припинення правопорушень і злочинів 

з боку неповнолітніх 

Постійно Інспектор з ювенальної 

превенції лейтенант 

поліції Зельська Ю.П., 

адміністрація школи, 

соціально-психологічна 

служба школи 

 

 

4.  Проведення рейдів з метою 

попередження бродяжництва та 

жебракування, а також самовільного 

пропуску занять серед учнів  

Постійно Інспектор з ювенальної 

превенції лейтенант 

поліції Зельська Ю.П.,  

адміністрація 

школи,соціально-

психологічна служба 

школи 

 

 

5.  Проведення рейдів, направлених на 

виявлення осіб, які вчиняють насилля 

в сім’ї 

Постійно Інспектор з ювенальної 

превенції лейтенант 

поліції Зельська Ю.П.,  

ЗДВР Козачук А .Д. 

 



 

6.  Виявлення та притягнення до 

адміністративної відповідальності 

батьків, які не виконують обов’язки з 

виховання та навчання своїх дітей 

Постійно Інспектор з ювенальної 

превенції лейтенант 

поліції Зельська Ю.П.,                       

ЗДВР Козачук А.Д. 

 

8. День правових знань 1 раз на 

квартал 

Інспектори з ювенальної 

превенції, лікарі-

наркологи, адміністрація 

школи, учитель 

правознавства  

 

 

9. Тиждень правових знань Жовтень - 

грудень 

Інспектори з  ювенальної 

превенції,  

ЗДВР Козачук А.Д. 

учитель правознавства  

 

 

10. Відвідування сімей, які опинились у 

СЖО та сімей соціального ризику 

Постійно Інспектор з ювенальної 

превенції лейтенант  

поліції Зельська Ю.П, 

ЗДВР Козачук 

А.Д.соціально-

психологічна служба 

школи, класні керівники 

 

 

11. Надання консультативної допомоги з 

правових питань неповнолітнім та їх 

батькам (на загальношкільних 

батьківських зборах) 

Вересень- 

Травень 2021-

2022 н.р 

Інспектор з ювенальної 

превенції лейтенант 

поліції Зельська Ю.П..,  

ЗДВР Козачук А.Д. 

 

 

12. Організація профілактично-

роз’яснювальної роботи серед батьків 

та дітей, щодо попередження 

правопорушень та злочинів, 

жорстокого поводження із 

неповнолітніми 

 

Під час 

проведення 

профілактичн

их заходів 

Інспектор з ювенальної 

превенції лейтенант  

поліції Зельська Ю.П., 

 ЗДВР Козачук А.Д. 

 

 
 

 


