
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ
26.11.2021                                      с.Миколаївка                                       № 152-ОД

Про  аналіз  стану
профілактики  насильства  та
правопорушень серед дітей та
учнів  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради

На  виконання  законів  України  «Про  освіту»,  «Про  повну  загальну
середню  освіту»,  «Про  охорону  дитинства»,  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  протидії  булінгу  (цькуванню);  наказів
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  28.12.2019  № 1646  «Деякі  питання
реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного
впливу в закладах освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03
лютого 2020 р. за № 111/34394, від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану
заходів,  спрямованих  на  запобігання  та  протидію  булінгу  (цькуванню)  в
закладах освіти»;  листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №
1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та
попередження і протидії булінгу (цькуванню)»; Комплексної обласної програми
«Правопорядок на 2021 – 2025 роки»; плану роботи відділу освіти, молоді та
спорту Миколаївської сільської ради на 2021 рік; з метою активізації роботи з
питань профілактики насильства та правопорушень серед дітей та учнівської
молоді у закладах освіти громади

НАКАЗУЮ:
1. Проаналізувати стан профілактики насильства та правопорушень серед

дітей та учнів закладів освіти Миколаївської сільської територіальної громади у
08 грудня 2021 року.

2. Затвердити  графік  збору  інформації  щодо  стану  профілактики
насильства  та  правопорушень  серед  дітей  та  учнів  закладів  освіти
Миколаївської сільської ради.

3. Затвердити  пам’ятку  аналізу  профілактики  насильства  та
правопорушень серед  дітей та  учнів  закладів  освіти Миколаївської  сільської
ради.

4. Затвердити склад робочої групи для аналізу вищезазначеного питання.



5. Членам робочої групи узагальнити матеріали (довідку, проект рішення
колегії) до 17 грудня 2021 року.

6. Розглянути узагальнені матеріали на колегії  відділу освіти, молоді та
спорту Миколаївської сільської ради 22 грудня 2021 року.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Начальник відділу освіти,                                                Наталія МАКШЕЄВА
молоді та спорту   



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, 
молоді та спорту  
Миколаївської сільської ради
26.11.2021.№ 152-ОД

Графік
об’їзду закладів освіти з метою збору інформації 

щодо стану профілактики насильства та правопорушень серед дітей та
учнів закладів освіти Миколаївської сільської ради

№
з/п

Назва закладу
Дата 

перевірки

1
Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 
області

08.12.2021
09:00

2

Яструбинський навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад» Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області

08.12.2021
11:00

3
Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

08.12.2021
13:00



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, 
молоді та спорту  
Миколаївської сільської ради
26.12.2021.№ 152-ОД

Склад робочої групи
для аналіз стану профілактики насильства та правопорушень серед дітей

та учнів закладів освіти Миколаївської сільської ради

Макшеєва Н.С. – начальник відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 
сільської ради;

Нікітенко О. В. – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
                              Миколаївської сільської ради;

Геращенко М.П. – провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
                              Миколаївської сільської ради;

Гаврилюк М.С. – провідний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
                              Миколаївської сільської ради.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу освіти, 
молоді та спорту  
Миколаївської сільської ради
26.11.2021.№ 152-ОД

Пам’ятка 
аналізу стану профілактики насильства та правопорушень серед дітей та

учнів закладів освіти Миколаївської сільської ради

1. Наявність  нормативних  документів  щодо  організації  виховного
процесу  (закони України  «Про внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України щодо протидії булінгу (цькуванню); наказ МОН України від 28.12.2019
№  1646  «Деякі  питання  реагування  на  випадки  булінгу  (цькування)  та
застосування заходів  виховного впливу в закладах освіти»,  зареєстрований в
Міністерстві  юстиції  України  03  лютого  2020  р.  за  №  111/34394  та  від
26.02.2020  №  293  «Про  затвердження  плану  заходів,  спрямованих  на
запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»;  листи МОН
України від 16.07.2021 № 1/9-362 «Деякі питання організації виховного процесу
у  2021/2022  н.  р.  щодо  формування  в  дітей  та  учнівської  молоді  ціннісних
життєвих  навичок»,  від  14.08.2020  №  1/9-436  «Про  створення  безпечного
освітнього  середовища  в  закладі  освіти  та  попередження  і  протидії  булінгу
(цькуванню)», від  16.07.2021  №  1/9-363  «Про  пріоритетні  напрями  роботи
психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н. р., Комплексна обласна
програма «Правопорядок на 2021 – 2025 роки» тощо).

2. Питання  із  профілактики  насильства  та  правопорушень  серед  учнів
закладу загальної середньої освіти, що розглядалися на засіданнях педагогічних
рад, нарадах при директорові, заступнику директора з виховної роботи.

3. Річний  план  виховної  роботи:  питання  профілактики  насильства,
булінгу,  торгівлі  дітьми,  бездоглядності,  правопорушень,  вживання
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів неповнолітніми. 

4. Планування  та  проведення  заходів  з  правового,  превентивного,
громадянського виховання. Залучення учнів до цих заходів.

5. Контроль  за  станом  виховної  роботи  в  закладі  загальної  середньої
освіти. План внутрішньошкільного контролю за організацією виховної роботи.
Книга обліку наслідків внутрішньошкільного контролю виховної роботи. 

6. Соціальний паспорт закладу освіти. 
7. Стан  охоплення  навчанням  дітей  дошкільного  та  шкільного  віку.

Система контролю за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять.
8. Організація  та  проведення  тижнів  правової  освіти,  а  також  рейдів

«Урок», «Канікули» та ін.
9. Обстеження  житлово-побутових  умов  вдома  з  метою  вивчення

створення умов для навчання та проживання дитини.
10. Індивідуальна  робота  та  проведення  психолого-педагогічного

діагностування важковиховуваних учнів.



11. Робота  шкільної  Ради  профілактики.  Наявність  банку  даних  учнів,
схильних до правопорушень.

12. Робота шкільного Наркопосту. Наявність банку даних учнів, схильних
до вживання тютюну, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин,
прекурсорів.

13. Робота органів учнівського самоврядування: структура, список активу,
плани роботи, навчання лідерів учнівського самоврядування.

14. Робота  з  батьками:  загальношкільні  батьківські  збори  (протоколи
зборів), класні батьківські збори.

15.  Залучення дітей до позашкільної освіти, позакласної роботи. Гурткова
робота  у  школі.  Графік  роботи  гуртків.  Відсоток  охоплення  гуртковою
роботою. 

16. Здійснення  контролю  за  позаурочною  зайнятістю  і  дозвіллям  учнів
«групи ризику». Залучення до гурткової роботи дітей «групи ризику».

17. Робота із формування безпечного середовища.
18. Профілактика булінгу у закладі освіти:
 інформація щодо реагування на випадки булінгу на сайті закладу;
 попередження кібербулінгу; 
 виховання медіаграмотності;
 інформація про гарячі лінії та телефони довіри для жертв насилля.
19. Заходи  щодо  ведення  здорового  способу  життя.  Безпека

життєдіяльності учнів.
20. Функціонування  у  закладі  медіатеки,  ресурсної  кімнати,  кабінету

психолога.
21. Співпраця із службою у справах дітей Миколаївської  сільської ради,

ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП у Сумській області, тощо.
22. Співпраця із засобами масової інформації. Висвітлення інформації про

проведені виховні заходи на веб-сайті закладу освіти.


