Про стан злочинності
cеред дітей та учнівської молоді
за 12 місяців 2010 року
Відділ освіти та навчальні заклади працюють над реалізацією
комплексних заходів щодо профілактики злочинності на 2006-2010 роки та
позитивного впливу на стабілізацію криміногенної ситуації серед учнівської
молоді. Відділ освіти у своїй роботі керується Комплексною програмою
профілактики правопорушень на 2007-2009 роки, спільного наказу Головного
управління освіти і науки облдержадміністрації, управління МВС України у
Черкаській області від 30.03.2007 № 115/405 «Про заходи на виконання
комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2010 роки»,
Програмою забезпечення дитячої бездоглядності на 2006-2010 роки від
14.04.2006року № 63 та розпорядженням міського голови «Про затвердження
заходів щодо здійснення контролю за дотриманням правопорядку та етичних
норм стосовно дітей в ігрових залах, ком’ютерних клубах, відеотеках,
дискотеках,

інших

розважальних

закладах

та

громадських

місцях

м.Золотоноші», іншими інструктивними документами.
Дане питання розглядалося на засіданнях колегії у січні 2010 року
«Про стан виховної роботи у загальноосвітніх закладах міста», березні 2010
року «Про виконання комплексної програми профілактики правопорушень».
Відділ освіти та навчальні заклади тісно співпрацюють зі службою у
справах дітей, кримінальною міліцією. Проводяться спільні рейди „Діти
вулиці”, „Вокзал”, „Канікули”, „Урок”. В 2010 році проведено 10 засідань
координаційної ради міськвиконкому. На засідання запрошувалися діти з
неблагополучних сімей, їх батьки, вчителі та представники громадськості.
Розглядалися питання: «Аналіз роботи по запобіганню правопорушень і
злочинності серед дітей, захисту їх прав, свобод і законних інтересів
службою, ВКМСД та навчальними закладами», «Вчинення злочинних дій
проти статевої недоторканності неповнолітніх та розповсюдження дитячої
порнографії».

Однак аналіз стану злочинності та правопорушень за 12 місяці 2010
року свідчить, що криміногенна ситуація у підлітковому середовищі
залишається складною. За 12 місяців 2010 року за різні правопорушення
мали привід у кримінальну міліцію у справах неповнолітніх 5 підлітків.
За розпивання спиртних напоїв було доставлено 4 підлітки (Гавриш
Андрій, Бойко Максим (колишні учні ЗОШ № 3, зараз – учні професійного
ліцею), Опадько Олександр – учень ЗОШ № 3, Сіліч Євгеній – випускник
спеціалізованої школи № 2; за паління у громадському місті - 1 особа
(Зав’ялова Тетяна – учениця екстенатної форми ЗОШ № 5).
Усього протягом 2010 року кримінальною міліцією у правах
неповнолітніх було складено 7 адміністративних протоколів на учнів
навчальних закладів міста. За розпивання спиртних напоїв – 4 (Гавриш
Андрій, Бойко Максим - колишні учні ЗОШ № 3, зараз – учні професійного
ліцею; Опадько Олександр – учень ЗОШ № 3, Сіліч Євгеній – випускник
спеціалізованої школи № 2), за перебування у нетверезому стані – 1 (Мамкін
Євгеній – колишній учень спеціалізованої школи № 1), за дрібне хуліганство
– 2 (Опадько Олександр – учень ЗОШ № 3; Мамкін Євгеній – колишній учень
спеціалізованої школи № 1).
На обліку у кримінальній міліції перебуває 1 особа за системне
розпивання спиртних напоїв (Бойко Максим (випускник ЗОШ № 3).
За підсумками 2010 року маємо 1 злочин, скоєний колишнім учнем
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

№ 5

– Хурдайлом

Валентином

В’ячеславовичем. Хурдайло В.В., 16.04.1992р.н., дитина з неблагополучної
сім’ї, у 2008 році закінчив 9 класів ЗОШ № 5, подав заяву на екстернатну
форму навчання, працював. Скоїв розбій із застосуванням холодної зброї у
січні 2009 року (погрожуючи ножем, відбирав мобільні телефони).

