
Проєкт рішення 

 

  

Від   17.03.2021                                           м. Бурштин                                                             № 70 

 

Про профілактику правопорушень  

серед неповнолітніх в Бурштинській  

територіальній громаді   

  

Заслухавши інформацію про вжиті заходи з профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх, відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Бурштинської міської ради вирішив: 

1.  Інформацію про профілактику правопорушень серед неповнолітніх у місті Бурштин, 

взяти до відома, (додається). 

         2.   Начальнику служби у справах дітей Бурштинської міської ради (С. Козар), 

скоординувати роботу працівників служби у справах дітей спільно із старшим інспектором 

ювенальної превенції Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області (О. Чіх) та:  

         2.1. Провести індивідуальні виховні бесіди в навчальних закладах територіальної 

громади з неповнолітніми, які схильні до вчинення правопорушень. 

         2.2. Взяти на контроль перебування неповнолітніх у громадських закладах у пізній 

вечірній час. 

         2.3. Активізувати роботу щодо попередження продажу неповнолітнім підакцизних 

товарів та притягнення винних осіб до відповідальності у встановленому законом порядку. 

          3. Начальнику відділу освіти Бурштинської міської ради (І. Томин) повідомити 

директорів шкіл та професійно-технічних навчальних закладів територіальної громади про 

необхідність активізувати роботу щодо профілактики правопорушень у кожному 

навчальному закладі. Своєчасно викликати батьків у навчальний заклад. У випадку прояву 

халатного ставлення батьків до виконання своїх обов’язків щодо виховання дитини 

повідомляти службу у справах дітей та Галицьке ВП ГУНП в Івано-Франківській області про 

доцільність притягнення батьків до адміністративної відповідальності в порядку ст. 184 

КУпАП. 

  4.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської міської ради 

(С. Козар). 

   5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови      

з  питань діяльності виконавчих органів ради  Володимира Чуйка. 

  

 
  

 Міський голова                                                                                           Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

 

                                                                                                   Додаток до проєкту рішення 

                                                                                                          від ___________ № _______ 

 

 

Інформаційна довідка 

про профілактику правопорушень серед 

неповнолітніх в м. Бурштин за 2020 рік 

 

 

Відповідно до вимог ст.53 Конституції України, Закону України «Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Порядку забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які 

постраждали від жорстокого поводження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 червня 2020 року №585 Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», «Положення про Національну поліцію України», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, 

«Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684, з метою попередження скоєння 

неповнолітніми злочинів та правопорушень, для попередження рецидивної злочинності, а 

також забезпечення соціального і правового захисту та безпеки дітей, сприяння створенню 

безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та боулінгу (цькування), 

проведення комплексу заходів з попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму у 2020 році на території Бурштинської міської ради, було проведено ряд 

заходів, щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, а саме: 

 

Службою у справах дітей Бурштинської міської ради: 

- спільно із старшим інспектором ювенальної превенції за погодженням з 

адміністраціями закладів освіти та дотриманням карантинних обмежень проводились 

профілактичні зустрічі з дітьми, на яких проведено лекції, щодо профілактики 

адміністративних та кримінальних правопорушень серед учнівської молоді; 

- організовувались профілактичні рейди щодо виявлення дітей, які потрапили в 

складні життєві обставини, зокрема через жорстоке поводження з дитиною, у тому числі 

пов’язаною із: використанням, вербуванням або пропонуванням дитини для зайняття 

проституцією, виробництва творів, зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних 

програм, інших предметів порнографічного характеру; використання дитини в жебрацтві, 

втягнення її в жебрацтво (систематичне випрошування грошей, речей, інших матеріальних 

цінностей у сторонніх осіб); втягнення дитини у злочинну діяльність, залученням її до 

вживання алкоголю наркотичних засобів, психотропних речовин; діями, що призвели до 

виникнення обставин, за яких дитина стала очевидцем злочину проти життя, здоров’я, волі, 

честі, гідності, статевої свободи, статевої недоторканості особи; діяннями (діями або 

бездіяльністю) домашнього насильства, внаслідок якого дитина постраждала або свідком 

(очевидцем ) якого вона була; діяннями (діями або бездіяльністю) домашнього насильства, в 

якому дитина є кривдником; вчинення булінгу (цькування) стосовно дитини; вчинення 

булінгу (цькування) дитиною. 

 

- також службою у справах дітей постійно ведеться профілактичний облік 

неповнолітніх, схильних до вчинення правопорушень. Відносно даних неповнолітніх були  

заведені особові справи та велися профілактичні бесіди. Протягом 2020 року 2 дітей були 

зняті з вищезгаданого профілактичного обліку.  

 



Відділом освіти і науки Бурштинської міської ради: 

Відповідно до Плану роботи відділу освіти і науки Бурштинської міської 

ради питання профілактики правопорушень розглядались на апаратних нарадах та нарадах з 

керівниками закладів освіти впродовж 2020 року. 

            В рамках Всеукраїнського Тижня права у закладах освіти організовувались і 

проводились: 

            - Тиждень профілактики правопорушень; 

            - Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства»; 

            - моніторинг ефективності заходів з профілактики наркоманії, алкоголізму та 

тютюнопаління серед учнів; 

            - оформлювались постійно діючі виставки літератури правовиховного змісту  у 

шкільних бібліотеках на теми:«Ми і наші права», «Права і обов’язки дитини в Україні», 

«Покарань без вини не буває. Готуйтесь відповідати за свої вчинки», «Ми і наші права». 

   Проводились  заняття з елементами тренінгу «Конвенція про права дитини»; 

- відбувались засідання (дистанційно) парламентів органів учнівського 

самоврядування закладів освіти на тему «Роль органів учнівського самоврядування в 

подоланні проявів порушення прав дитини в учнівському середовищі»; 

- Брейн-ринг (в on-line) «Знаємо свої права і обов’язки»; 

- проводилось анкетування серед учнів 5-11 класів задля підготовки питань на Години 

класного керівника :«Профілактика булінгу в учнівському середовищі», « Про стосунки в 

нашому класі», « Мій улюблений світ без насильства»; 

- оформлювався тематичний куток «У нас - територія без булінгу». Відзнято 

відеоролик «Стоп-булінг»; 

- оформлювався тематичний куток «Толерантність – це мистецтво жити разом»; 

Учні реєструвались у освітніх заходах «Stopsexтинг»; 

- проводились відео-уроки уроки «Знаю права та змінюю світ» від ЮНІСЕФ Україна, 

«Права людини», «Як себе захистити»; 

  - розповсюджувались поради для батьків «Як вберегти своїх дітей від відео-роликів із  

небезпечним змістом»;  

- працювали живі діалоги в on-line між практичними психологами, соціальними 

педагогами та учнями закладів освіти. 

 

Старшим інспектором ювенальної превенції Оксаною Чіх: 

            - у частині забезпечення освітнього процесу та соціального захисту дітей проведено 

координаційні наради за участю керівника підрозділів превенції, працівника ювенальної 

превенції із залученням у встановленому порядку представників місцевих органів управління 

освіти, уповноважених органів районних, районних у містах держадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад, об′єднаних територіальних громад, служб у справах дітей та 

громадськості з метою налагодження партнерства та комунікації для належного формування 

безпечного середовища для дітей; 

             - надання пропозицій територіальними органами поліції закладам освіти щодо плану 

заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2020 навчальний 

рік ( ст. 26 Закону України «Про освіту); 

 

             - за можливості проводились профілактичні зустрічі з дітьми, за погодженням з 

адміністраціями закладів освіти та дотриманням карантинних обмежень на яких проведено 

лекції, щодо профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед 

учнівської молоді; 

              - у партнерстві з представниками освіти, служби у справах дітей відвідувались сім′ї, 

діти яких без поважних причин не приступили до навчання, та в межаж компетенції 

вживались відповідні заходи правового регулювання в разі встановлення факту порушення 

прав дитини, збирались інформації про дітей, які відсутні на заняттях протягом 10 робочих 



днів підряд з невідомих або без поважних причин та вживалися відповідні заходи згідно із 

законодавством України;            

- з метою дотримання карантинних обмежень проводились роз′яснювальні та 

попереджувальні бесіди з учасниками освітнього процесу з питань дотримання карантину та 

порядку притягнення до відповідальності осіб, які їх порушують; 

                - щодо забезпечення публічної безпеки та порядку вживалися заходи щодо 

запобігання продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів працівниками 

закладів торгівлі, особливо тих які розташовані поблизу закладів освіти; 

                 - для здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його 

учасниками залучалися наряди поліції поблизу закладів освіти та місць скупчення дітей, 

також проводились роз′яснювальні бесіди з водіями транспортних засобів, які доставляють 

дітей до закладів освіти з питань безпечного перевезення дітей та дотримання правил 

паркування. 

 

 

 

 

Начальник служби 

у справах дітей Світлана Козар 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

 

Начальник служби у справах дітей                 ______________                 С. Козар 

 

 

Погоджено: 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                  ______________               В. Чуйко 

 

Юридичний відділ                                              _______________               А. Пергельський 

 

Загальний відділ                                                 ________________             М. Яцик 

 

Керуюча справами виконкому                          _________________           Н. Кицела        


