
Управління освіти Чернівецької міської ради 

Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат 
Чернівецької міської ради 

58004, м. Чернівці, вул. Луковецька, 29тел.52-24-71 Код ЄДРПОУ№25077736 

НАКАЗ 

Від 30.08.2022 року № 

Про організацію роботи з профілактики 

злочинності та правопорушень 

серед ліцеїстів на 2022-2023 н.р. 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу», рішення 

Чернівецької міської ради від 27.02.2021 р. № 242 «Про Затвердження 

Програми профілактики правопорушень та протидії злочинності на території 

Чернівецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки», зі змінами 

від 22.02.2022 р. № 697, від 16.06.2022 р. № 763, від 26.07.2022 р. № 425/23, 

наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 26.08.2022 р. № 213 

"Про затвердження Плану заходів на виконання Програми профілактики 

правопорушень та протидії злочинності на території Чернівецької міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки", з метою взаємодії 

правоохоронних органів із ліцеєм-інтернатом, організації роботи 



педагогічного колективу, учнівської та батьківської громадськості з 

попередження серед ліцеїстів протиправних дій, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити План заходів профілактики правопорушень та протидії 

злочинності у ліцеї-інтернаті на 2021-2023роки, що додається. 

2. Призначити відповідальним за котроль та координацію виконання Плану 

заходів соціального педагога Іванюка Р.Я. 

3. Соціальному педагогу Іванюку Р.Я.: 

3.1. Забезпечити інтегрований підхід до профілактики правопорушень та 

протидії злочинності в учнівському середовищі, запобігання негативним 

проявам пияцтва, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності. 

3.2. Організувати у 2022/2023 н.р. роботу з ліцеїстами, що потребують 

підвищеної педагогічної уваги. 

3.3. Організувати у 2022/2023 н.р. проведення місячника правоосвітньої і 

правовиховної роботи за окремим планом із залученням представників 

ювенальної превенції. 

3.4. Здійснювати постійний соціально-психологічний супровід навчання і 

виховання ліцеїстів, схильних до девіантної поведінки. 

3.4. Надавати звіт про стан виконання Плану заходів Станкус О.В. на 

електронну адресу: stankys-ps@meta.ua щоквартально до 01 числа, що настає 

за звітним періодом. 

4. Класним керівникам та вихователям ліцею-інтернату: 

4.1 До 16.09.2022 р. спланувати індивідуальну роботу з ліцеїстами, які 

потребують підвищеної педагогічної уваги. 

4.2. До 16.09.2022 р. залучити ліцеїстів, схильних до девіантної 

поведінки, до роботи в гуртках, секціях. 

mailto:stankys-ps@meta.ua


ПЛАН ЗАХОДІВ 

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 

У ЛІЦЕЇ-ІНТЕРНАТІ НА 2021-2023 РОКИ 

№ 
п/п 

Заходи Дата 
виконання 

Відповідальні 

1. 
Скласти списки ліцеїстів, схильних до 
правопорушень, згідно з даними 
класних керівників та вихователів. 

До 20.09. 
щороку 

Соц. педагог, 
класні 

керівники та 
вихователі 

2. 
Систематично проводити роботу щодо 
виявлення підлітків ліцеїстів, схильних 
до правопорушень. 

Протягом 
року 

Соціальний 
педагог, 
класні 

керівники та 
вихователі 

3. 
Скласти списки ліцеїстів, які 
виховуються у неблагонадійних сім'ях 
згідно даних класних керівників та 
вихователів. 

До 20.09. 
щороку 

Соціальний 
педагог, 
класні 

керівники та 
вихователі 

4. 

Провести первинне обстеження умов 
життя ліцеїстів, схильних до 
правопорушень, та ліцеїстів, які 
виховуються у неблагонадійних сім'ях, 
для подальшого визначення форм і 
виду надання соціальної, правової, 
матеріальної, педагогічної допомоги. 

До 01.10. 
щороку 

Соціальний 
педагог, 
класні 

керівники та 
вихователі 

5. 
Систематично надавати класним 
керівникам допомогу в роботі з 
ліцеїстами, схильними до 
правопорушень, та тих, хто 
виховується у неблагонадійних сім'ях. 

За запитом Соціальний 
педагог 

6. 
Індивідуальні бесіди, консультації з 
ліцеїстами, схильними до 
правопорушень. 

Протягом 
року 

Соціальний 
педагог, 
класні 

керівники та 
вихователі 

7. Зустрічі з представниками Ювенальної 
Превенції. 

Протягом 
2022-2023 

н.р. 
ЗНВР 



8. 
Підтримувати зв'язок з ювенальною 
поліцією, із службою в справах дітей. 

Протягом 
року 

ЗНВР, 
соціальний 

педагог 

9. 
Надавати батькам ліцеїстів, які схильні 
до правопорушень, необхідну 
педагогічну та психологічну допомогу. 

За запитом 
Соціальний 

педагог 

10. Консультації для батьків. За запитом 
ЗНВР, 

соціальний 
педагог 

о 

Соціальний педагог Руслан ІВАНЮК 


