
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
 двадцять третьої сесії сьомого скликання 

 

 

 31 травня 2017 року                                                                                   № 114 

 

Про затвердження Комплексної програми  

профілактики злочинності та правопорушень  

серед дітей та молоді на 2017-2018 роки  

 

      Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, законів України ,,Про освіту“, ,,Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю“, ,,Про загальну середню освіту“, ,,Про соціальні послуги“, ,,Про 

попередження насильства в сім’ї“, Сімейного кодексу України, Національної 

стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року, затвердженої 

Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012, керуючись 

наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006  № 367 „Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання“, 

рішенням п’ятої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від                 

04 березня  2011 року „Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування 

міських цільових програм, моніторингу і звітності про їх виконання та 

включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку 

населених пунктів Пирятинської міської ради“, враховуючи висновки та 

рекомендації постійних комісій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Комплексну програму профілактики злочинності та 

правопорушень серед дітей та молоді на 2017-2018 роки (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на відділ 

освіти Пирятинської міської ради (Василенко М.В.) та Пирятинський міський 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Кабушка Ю.В.).  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

Міський голова                                                                           О.РЯБОКОНЬ    



                  Додаток 

до рішення двадцять третьої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

31 травня 2017 року № 114 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

м. Пирятин - 2017 



Вступ 

 

Комплексна програма профілактики злочинності та правопорушень серед 

дітей та молоді на 2017-2018 роки, розроблена відповідно до Законів України 

Законів України ,,Про освіту“, ,,Про соціальну роботу з дітьми та молоддю“, 

,,Про загальну середню освіту“, ,,Про соціальні послуги“, ,,Про попередження 

насильства в сім’ї“, Сімейного кодексу України, Національної стратегії 

профілактики соціального сирітства до 2020 року, затвердженої Указом 

Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609/2012, визначає необхідні 

зміни у підходах громади до профілактики злочинності та правопорушень серед 

дітей та молоді і розрахована на 2017-2018 роки. 

Профілактика правопорушень неповнолітніх є передусім проблемою 

педагогічною, бо вона пов’язана з вирішенням певного кола виховних завдань. 

Саме тому рання профілактика має починатися з дитячого садка й початкових 

класів школи, коли закладаються основи характеру, ставлення до оточуючих, 

поведінки в побуті. 

У роботі з підлітками особливо важливими є особистісно орієнтований 

підхід, орієнтація передусім на конкретну особистість, формування її як 

громадянина та патріота своєї держави. Правова освіта і правове виховання 

неповнолітніх та молоді передбачає створення цілісної системи, що охоплює 

всі сфери діяльності навчального закладу, соціальних служб та правоохоронних 

органів, сприяє вихованню правової свідомості, демократичних громадянських 

цінностей і поведінки всіх учасників освітнього процесу та використання 

практично-орієнтованих та інтерактивних методів навчання. 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

  

Відколи існують закони, які регулюють співжиття членів певної людської 

спільноти, відтоді постійно знаходяться порушники цих законів. Тож таке 

соціальне явище, як злочинність, є незмінно актуальним для суспільств усіх 

епох. Коли ж рівень злочинності зростає, це свідчить про наявність у 

суспільстві серйозних негараздів. Зокрема можливими причинами зростання 

злочинності є втрата цінностей, слабкість влади, складна економічна ситуація, 

бідність та інші соціальні проблеми. Жити в громаді, де панує беззаконня і 

засилля злочинності, страшно і небезпечно. Для українського суспільства 

проблема зростання рівня агресії є актуальною як ніколи. Серйозну 

занепокоєність викликають такі факти, як зниження віку неповнолітніх 

правопорушників, зростання кількості тяжких злочинів, груповий характер 

злочинності серед цієї вікової категорії тощо. На території Пирятинської 

об’єднаної територіальної громади на обліку Пирятинського районного сектору 

Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання та 

апробації Міністерства Юстиції перебувало в 2016 році – 25 осіб молодіжного 

віку, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі,  з початку 

2017 року – 27 осіб відповідної категорії.  

 



2. Мета Програми 

 

Метою Програми є забезпечення профілактики правопорушень шляхом 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов 

вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці 

правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого 

самоврядування; створення системи соціальної профілактики правопорушень, 

атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів, зниження рівня 

правопорушень та конфліктів, що вчиняються дітьми та молоддю; створення 

ефективної системи реабілітації неповнолітніх правопорушників, їх 

ресоціалізації та соціальної інтеграції. 

Основними завданнями Програми є: 

підвищення рівня знань, вмінь та навичок щодо профілактики підліткової 

злочинності у фахівців (педагогів, психологів, фахівців із соціальної роботи), 

залучених до вирішення проблеми; 

залучення обдарованих дітей та неформальних лідерів до проведення 

заходів, спрямованих на зниження рівня профілактики правопорушень та 

конфліктів у закладах освіти; 

організація для дітей та молоді, які скоїли правопорушення або 

перебувають у конфліктній ситуації, доступ до програм відновного правосуддя; 

організація та реалізація заходів правового виховання батьків, вчителів, 

учнів; 

забезпечення раннього виявлення дітей та сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, та надання соціальних послуг; 

організація  дозвілля дітей та молоді в позанавчальний та вечірній час; 

впровадження корекційних програм для молоді, які вчинили насильство в 

сім’ї. 

Досягнення мети Програми передбачається шляхом проведення заходів 

профілактики злочинності та правопорушень серед дітей та молоді в                       

2017-2018 роках. 

 

3. Основні заходи Програми 

 

1. Організація заходів первинної профілактики: 

1.1. Налагодження конструктивної соціальної взаємодії дітей, 

формування в учнів, вихованців соціально прийнятної, законослухняної 

поведінки, шляхом проведення розвиваючих ігор, тренінгів, тематичних ,,кіл“ 

за принципом ,,рівний - рівному“ 

1.2. Здійснення консультативної та просвітницької роботи з учнями, 

батьками, педагогами з питань прав та обов’язків, конфліктів, насильства тощо. 

1.3. Діагностична та психодіагностична робота з учнями, педагогами та 

батьками. 

1.4. Активізація діяльності педагогічних колективів з органами 

учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та 



учнівської молоді духовності, моральності, толерантної поведінки, вміння жити 

в громадянському суспільстві. 

1.5. Залучення учнів до профілактично-просвітницької діяльності в 

якості волонтерів психологічної служби. 

 

Постійно Дошкільні, загальноосвітні та 

позашкільні навчальні заклади 

 

1.6. Раннє виявлення дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, та надання соціальних послуг. 

1.7. Діяльность шкільних служб порозуміння, проведення тренінгу 

,,Базові навички медіатора шкільної служби порозуміння“, створення Єдиного 

координаційного центру ШСП на базі Пирятинської зш І-ІІІ ст. №4. 

 

Постійно Загальноосвітні навчальні 

заклади, Пирятинський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

 

1.8. Правова просвіта населення, формування громадської думки щодо 

психологічної служби навчальних закладів та соціальних служб міста через 

засоби масової інформації. 

1.9. Створення та діяльність правового клубу на базі дитячої бібліотеки. 

1.10. Правове виховання учнів, батьків, вчителів, працівників соціальних 

служб шляхом проведення місячників правових знань, профілактики 

правопорушень, антиалкогольної, антинікотинової, антинаркоманійної 

пропаганди, формування здорового способу життя, Всеукраїнського тижня 

права, 16 днів проти гендерного насильства, проведення правоосвітних заходів, 

зустрічей з представниками соціальних служб та правоохоронних органів. 

1.11. Поширення соціальної реклами. 

 

Постійно Відділ культури і туризму 

Пирятинської міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади, 

Пирятинський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей 

Пирятинської райдержадміністрації, 

Пирятинське бюро правової 

допомоги, Пирятинський районний 

сектор Північно-Східного 

міжрегіонального управління з 

питань виконання та апробації 

Міністерства Юстиції, місцеві ЗМІ 

 



1.12. Організація  дозвілля дітей та молоді в позанавчальний та вечірній 

час. 

 

Постійно Відділ культури і туризму 

Пирятинської міської ради, 

загальноосвітні навчальні заклади 

 

1.13. Організація громадських робіт для неповнолітніх в літній період. 

 

Постійно Центр зайнятості населення, 

Пирятинський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, КП ,,Каштан“ 

 

2. Організація заходів вторинної профілактики: 

2.1. Корекційно-відновлювальна, соціально-перетворювальна та 

розвивальна індивідуальна та психокорекційна групова робота з учнями, що 

потребують посиленої психолого-педагогічної уваги. 

2.2. Проведення тренінгів з формування життєвих навичок для дітей, що 

виявляють девіантну поведінку (1 курс на навчальний рік). 

2.3. Розширення мережі гуртків в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Залучення дітей до позашкільного навчання, відповідно до їх вподобань, 

інтересів та нахилів. 

2.4. Проведення лекцій, семінарів для вчителів, батьків з метою 

підвищення їх педагогічної та психологічної компетентності. 

2.5. Ведення шкільного обліку важковиховуваних підлітків та молодших 

школярів, які потребують допомоги, підтримки. 

2.6. Організація екскурсії до Кременчуцької виховної колонії для 

неповнолітніх. 

2.7. Проведення рейдів ,,Діти вулиці“, ,,Урок“, ,,Канікули“, ,,Підліток“ та 

профілактичних рейдів в розважальних закладах, що розташовані на території 

Пирятинської ОТГ. 

2.8. Створення та діяльність Координаційної ради з питань профілактики 

правопорушень та злочинності серед неповнолітніх та молоді. 

2.9. Організація літнього табору відпочинку для важковиховуваних 

підлітків. 

 

Постійно Загальноосвітні та позашкільні 

навчальні заклади, Пирятинський 

міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, служба у 

справах дітей Пирятинської 

райдержадміністрації, сектор 

превенції Пирятинського ВП ГУНП в 

Полтавській області 



2.10. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, з метою комплексного вирішення проблем та надання соціальних 

послуг. 

2.11. Діяльність мультидисциплінарної команди з метою термінового 

втручання у випадку загрози життю та здоров’ю дитини/дітей.  

 

Постійно Пирятинський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей 

Пирятинської райдержадміністрації, 

сектор превенції Пирятинського ВП 

ГУНП в Полтавській області, 

управління соціального захисту 

райдержадміністрації, Пирятинський 

центр зайнятості населення 

 

 

3. Організація заходів третинної профілактики: 

3.1. Здійснення оцінки потреб за місцем проживання та надання 

соціальних послуг, групова психокорекційна робота з неповнолітніми та 

молоддю, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та 

звільнених з місць позбавлення волі. Соціалізація неповнолітніх та молоді, 

засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та звільнених з 

місць позбавлення волі. 

3.2. Впровадження корекційних програм для молоді, які вчинили 

насильство в сім’ї. 

3.3. Впровадження наставництва для неповнолітніх та молоді, 

засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою їх соціалізації. 

 

Постійно Пирятинський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, Пирятинське бюро правової 

допомоги, Пирятинський районний 

сектор Північно-Східного 

міжрегіонального управління з 

питань виконання та апробації 

Міністерства Юстиції, управління 

соціального захисту Пирятинської  

райдержадміністрації, Пирятинський  

центр зайнятості населення 

 

 

 

 



4. Організація контролю за виконанням заходів Програми: 

4.1. Розгляд питань про виконання заходів Програми на засіданнях 

Координаційної ради профілактики правопорушень 

 

Щоквартально Заступник міського голови з 

гуманітарних питань, Пирятинський 

міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, Пирятинське 

бюро правової допомоги, 

Пирятинський районний сектор 

Північно-Східного міжрегіонального 

управління з питань виконання та 

апробації Міністерства Юстиції, 

управління соціального захисту 

Пирятинської райдержадміністрації, 

центр зайнятості населення, відділ 

культури та туризму Пирятинської 

міської ради, дошкільні, 

загальноосвітні та позашкільні 

навчальні заклади 

 

4. Очікувані кінцеві результати Програми 

 

В результаті виконання Програми очікується: 

поліпшення криміногенних обставин та зменшення рівня злочинності в 

молодіжному середовищі; 

зменшення факторів, які впливають на вживання психоактивних речовин 

у дитячому та молодіжному середовищі; 

покращення профілактики правопорушень в середовищі неповнолітніх та 

молоді. 

 

5. Джерела фінансування 
 

 Фінансування Програми буде здійснюватися за рахунок видатків 

загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади, 

передбачених на 2017 рік, та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України.  

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 



Додаток 1  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 

 
П А С П О Р Т 

Комплексної програми профілактики  

злочинності та правопорушень серед дітей та молоді на 2017-2018 роки.  

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 
Виконком  Пирятинської  міської  ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа міської 

ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови від 15.05.2017  

№ 42  

3. Розробник програми Відділ освіти Пирятинської міської ради,  

4. Співрозробник програми Пирятинський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ освіти Пирятинської міської ради, 

Пирятинський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  

6. Учасник програми 

 

Діти, молодь та жителі Пирятинської об’єднаної 

територіальної громади 

7. Термін реалізації програми 2017-2018 роки 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових 

програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у 

виконанні програми (для комплексних програм) 

Програма не потребує фінансування 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, у тому числі: 

- 

9.1. коштів міського бюджету - 

9.2 Коштів інших джерел  

 

 

 

 

Додаток 2  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин 

 

Ресурсне забезпечення 
Комплексної програми профілактики  

злочинності та правопорушень серед дітей та молоді на 2017-2018 роки  

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми Усього витрат 

на виконання 

Програми 

І ІІ ІІІ 

2017  рік 20___ рік 20___ рік   20__20__р.р. 20__ 

20__р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
 

- 

     

- 

Бюджет міської ОТГ -     - 

кошти не бюджетних 

джерел 
      

 

 

 



Додаток 3  

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м. Пирятин    
 

Напрями діяльності та заходи  

Комплексної програми профілактики  

злочинності та правопорушень серед дітей та молоді на 2017-2018 роки  
 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік 

заходів 

програми 

 

 

Строк 

виконання 

заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансува

ння 

 

 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість),  

тис. гривень,  

у тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1. Забезпечення 

профілактики 

правопорушень  

та злочинності 

серед дітей та 

молоді шляхом 

здійснення 

комплексу заходів 

Здійснення 

заходів 

профілактики  

злочинності та 

правопору 

шень серед 

дітей та 

молоді. 

 

 

 

2017-2018 

роки 

Відділ освіти  

міської ради, 

Пирятин 

ський міський 

центр соціаль 

них служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді  

 

Не 

потребує 

коштів  

 

 

 

- 

 

 

 

Виконання 

 

Додаток 4 

до Порядку розроблення, затвердження, фінансування міських цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання та включення до щорічних програм економічного та соціального розвитку м.Пирятин   

 
КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

 

Пирятинська  міська  рада 

Полтавська  область,  Пирятинський  район 

 
Код відомчої класифікації ________________________________________  

Код програмної класифікації видатків місцевого бюджету _______________________ 

Код КЕКВ _____________________________________________ 

 
№

 

з/

п 

Показники Правова 

підстава 

Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2017  рік 

В тому числі по місяцях 

В
сь

о
го

 

В т.ч. за 

рахунок 

загального 

фонду 

бюджету 

сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1 Соціальні 

заходи 

Рішення 23-ї 

сесії міської 

ради  

від 

31.05.2017            

№ 114 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді, 

відділ освіти 

міської ради 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

            

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Головний спеціаліст відділу економічного 

прогнозування виконкому міської ради             Н.М. Троян 

 

 

Секретар міської ради       Т.Г.Чайка 


