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Про здійснення превентивних заходів  

серед дітей та молоді в 2022-2023 

 навчальному році в умовах воєнного стану   

 
На виконання листа МОН України «Про здійснення превентивних заходів  

серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні»  №1/5119-22 від 

13.05.2022, наказу відділу освіти «Про здійснення превентивних заходів  

серед дітей та молоді в 2022-2023  навчальному році в умовах воєнного 

стану» від 30.08.2022 №72, із метою організації та проведення роботи 

закладів загальної середньої освіти щодо попередження правопорушень 

серед  здобувачів освіти, та належної організації створення безпечного 

освітнього середовища та формування в дітей, учнівської молоді ціннісних 

життєвих навичок, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Заступнику директора з виховної роботи Ірині Галкіній: 

1.1. розробити План заходів щодо профілактики правопорушень, 

злочинності, наркоманії в закладі загальної середньої освіти у 2022-2023 

навчальному році з урахуванням умов дистанційного навчання та положення 

Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період 

до 2023 року (додається); 

1.2. забезпечити дієвий контроль за виконанням вищезазначених заходів; 

1.3.своєчасно інформувати з даного питання відповідно до розпорядчих 

документів; 

1.4. наказ  довести до відома педагогічних працівників закладу освіти.  

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Наталії Крикливій : 

2.1.скоригувати план  роботи школи та розглянути на нараді при директорові  

питання щодо організації безпечного освітнього середовища, проаналізувати 



стан роботи  щодо попередження насильства і правопорушень серед 

учнівської молоді;   

2.2. визначити  шляхи  подальшого здійснення заходів, передбачених Планом 

заходів щодо профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії в 

закладі загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році, в умовах 

дистанційного навчання. 

3. Заступнику директора з виховної роботи Ірині Галкіній, педагогу-

організатору Наталії Кучерук,  класним керівникам 1-11 класів, психологу 

(соціальному педагогу) Жанні Фляжніковій, бібліотекару Оксані  Кльоц, 

вчителям історії і правознавства Світлані Стребковій та Марині Кобиль для 

дієвої організації правовиховної роботи використовувати офіційний сайт 

закладу освіти, групи у соціальних мережах. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

В.о. директора закладу                                        Інна СТАДНІК 
ОЗНАЙОМЛЕНА: 

Криклива Н.Д. 

Галкіна І.Ю. 

Кобиль М.А. 

Борсолюк В.В. 

Ткач М.В 

Панчишин В.В. 

Ситников Д.Б. 

Кучерук Н.В. 

Костіва Т.І. 

Борсолюк Л.І. 

Пацанюк І.М. 

Гарник О.Р. 

Стадній Л.М. 

Завадська О.В. 

Кальчук Л.В. 

Катрін А.А. 

Толстова Т.С. 

Суконнік О.Е. 

Капусевич В.В. 

Костіва Т.І. 

Чернега Д.А. 
Стребкова С.П. 

 Кльоц О. Л. 

Фляжнікова Ж.В. 

Кучерук Н.В. 

              
 

                                        

 


