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Координаційної ради у справах дітей облдержадміністрації

від   28.03.2017                                                                        м.  Краматорськ
  

Аналіз злочинності серед дітей 
Донецької області за 2016 рік та заходи
щодо її попередження в 2017 році 

Заслухавши  і  обговоривши  питання:  «Аналіз  злочинності  серед  дітей
Донецької області за 2016 рік та заходи щодо її попередження у 2017 році»,
координаційна рада у справах дітей облдержадміністрації відзначає.

В 2016 році в Донецькій області неповнолітніми скоєно 463 злочини, що
на 43 злочини або 9% менше ніж у 2015 році.

Підлітками скоєно 229 тяжких та особливо тяжких злочинів, 6 умисних
вбивств,  6 тяжких тілесних ушкоджень,  24 розбої, 30 грабежів, 280  крадіжок
майна. 

 Зростання  злочинності  відбулося  в  містах:  Покровськ  –   43  (+32),
Слов’янськ  –  41  (+4),   Костянтинівка   –  18  (+4),  Добропілля  –  35  (+8),
Мирноград – 20 (+12) та Олександрівському районі – 7 (+3).

Найбільша кількість тяжких злочинів скоєно в містах:  Покровськ – 17
(+9),  Добропілля – 22 (+2) та  Слов’янськ – 19 (+2).

У  скоєнні  злочинів  взяли  участь  318  неповнолітніх,  у  тому  числі  119
учнів  шкіл,  103  учні  ПТУ,  17  студентів  технікумів  та   вищих  навчальних
закладів,  79 неповнолітніх, які  не навчаються і працюють.

У стані алкогольного сп’яніння скоїли злочини 35 дітей.
Участь в незаконних військових формуваннях взяли 17 неповнолітніх.
Аналіз  злочинності  свідчить,  що  основними  причинами  вчинення

неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до
наслідування  дорослих,  не  завжди  позитивний  вплив  на  дітей  оточуючого
середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність,
недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, неправильна
оцінка складних життєвих ситуацій, вживання спиртних напоїв чи наркотичних
речовин,  безконтрольність  з  боку  дорослих  та  недостатній  рівень
профілактичної роботи з неповнолітніми.

Залишається  проблемою  взаємодія  територіальних  підрозділів
превентивної діяльності  Національної поліції  та служб у справах дітей щодо
запобігання  дитячій  злочинності  та  проведення   профілактичної  роботи  з
дітьми, які скоїли злочини.

Відсутність  взаємного  інформування  з  боку  структур,  причетних  до
охорони дитинства, призводить до  несвоєчасного втручання та  вжиття заходів
із  запобігання  правопорушенням,  іншим  негативним  явищам  в  дитячому
середовищі.  Не  знайшовши   для  себе   місця  в  суспільстві  –   підлітки
самостверджуються   в  негативних  проявах:  скоєнні  злочинів,  бродяжництві,
вживанні наркотичних, психотропних речовин, алкогольних напоїв.



Виходячи  з  вищезазначеного,  координаційна  рада  у  справах  дітей
облдержадміністрації

ВИРІШИЛА:

1.  Райдержадміністраціям,  військово-цивільним  адміністраціям,
рекомендувати  виконавчим  органам  міських  рад,  рад  об’єднаних
територіальних громад,:

1.1.  Проаналізувати   на  засіданнях  виконкомів,  колегій  за  участю
територіальних підрозділів превентивної діяльності Національної поліції стан
злочинності серед неповнолітніх  та вжиття заходів щодо її попередження.  
                                                                    Термін виконання: ІІ квартал 2017 року.

1.2. Здійснювати дієвий контроль за діяльністю структурних підрозділів
міських, селищних, сільських рад, райдержадміністрацій, військово-цивільних
адміністрацій,   щодо  організації  превентивної   роботи  з  дітьми,   та  їх
соціального захисту. 
                                                              Термін виконання:  постійно.

2.  Рекомендувати  управлінню  превентивної  діяльності  Головного
управління Національної поліції в Донецькій області /Горустович/:
 

2.1.  Забезпечити  своєчасне інформування територіальними підрозділами
превентивної  діяльності  Національної  поліції  служб у  справах дітей міських
рад та райдержадміністрацій щодо дітей, які скоїли злочини, перебувають на
обліку в органах поліції  за  скоєння злочинів,  самовільно залишили постійне
місце проживання.
                                                               Термін виконання: постійно.

2.2.  З  метою  проведення  профілактичної  роботи  з  учнями  ініціювати
закріплення  працівників  особового  складу  ГУНП  в  Донецькій  області  за
навчальними закладами області.                                                             
                                                                Термін  виконання: до 01.05. 2017 року.

2.3.  Вжити заходи щодо поліпшення  методів профілактичної  роботи з
дітьми,  застосування  корекційних  програм  та  відновного  правосуддя  з
підлітками, які повторно вчинили злочини.  
                                                                Термін виконання: впродовж 2017 року.

2.4.   Скоординувати  роботу  підрозділів   територіальних  підрозділів
превентивної діяльності Національної поліції щодо проведення індивідуальної
профілактичної  роботи  з  дітьми,  схильними  до  протиправної  поведінки,  за
місцем проживання та навчання.

                                                     Термін виконання: постійно.

2.5. Організувати проведення в містах і районах перевірок розважальних
закладів з метою виявлення фактів продажу неповнолітнім алкогольних напоїв,
тютюнових  виробів  та  збуту  наркотичних  речовин.  За  виявленими  фактами
вжити заходів притягнення до відповідальності  винних осіб.
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                                                     Термін виконання: протягом 2017 року. 
2.6. Забезпечити виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які

втягують  неповнолітніх  у  злочинну  діяльність:  скоєння  правопорушень,
схиляння  до  вживання  алкогольних  напоїв  та  наркотичних  речовин  та
жебрацтва.

                                                    Термін виконання: протягом 2017 року.

3.  Службі  у  справах  дітей  облдержадміністрації  /Тимофеєва/  забезпечити
чітку  взаємодію та  координацію роботи  відділів,   управлінь,  служб  області,
причетних до охорони дитинства,   щодо запобігання  дитячій  злочинності  та
бездоглядності.  

Провести  навчальний  семінар  із  зазначених  питань  з   начальниками
служб у справах дітей міських рад та райдержадміністрацій.
                                                              Термін виконання: квітень 2017 року.

4.  Службі  у  справах  дітей  у  справах  дітей  облдержадміністрації
/Тимофеєва/,  департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації
/Оксенчук/,  Донецькому  обласному  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,
дітей  та  молоді  /Балаболка/,  департаменту  охорони  здоров’я
облдержадміністрації /Узун/, рекомендувати відділу ювенальної превенції
управління  превентивної  діяльності  ГУНП  в  Донецькій  області
/Шнейдер/,:

4.1.   Розробити  план  спільних  заходів  щодо  запобігання
правопорушенням, бездоглядності,  та іншим негативним проявам серед дітей
на 2017 рік.
                                                                  Термін виконання: до 25.04.2017.

4.2.  Забезпечити  постійне  взаємоінформування  зі  службами  у  справах
дітей, центрами соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, органами  освіти та
охорони здоров’я щодо виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах,  схильні  до  негативних   проявів,    для  подальшої  організації
комплексної профілактичної роботи з ними та надання допомоги у межах своєї
компетенції. 
                                                                  Термін виконання: постійно.

4.3.  Забезпечити  координацію  відповідних  структурних  підрозділів  в
містах  та  районах  щодо   швидкого  реагування   та    вжиття   заходів,
спрямованих на попередження кіберзлочинів проти дітей.

                                                        Термін виконання: постійно.

5.  Рекомендувати  міським  та  районним  центрам  соціальних  служб  для
сім’ї,  дітей та молоді,  на території  яких розташовані заклади пенітенціарної
системи,  посилити  взаємодію  стосовно  проведення  заходів  з  профілактики
рецидивних правопорушень серед неповнолітніх.
                                                                          Термін виконання: постійно.
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6. Службам у справах дітей міських рад та райдержадміністрацій:

6.1.  Скоординувати  на  місцях  роботу  всіх  структур,  причетних  до
охорони  дитинства,  щодо  попередження  дитячої  злочинності,  наркоманії  та
алкоголізму серед дітей та підлітків.
                                                                        Термін виконання постійно.

6.2. Організувати проведення координаційних рад у справах дітей з 
питання  взаємодії  служб  у  справах  дітей,  територіальних  підрозділів
превентивної  діяльності  Національної  поліції,  органів  освіти  та  охорони
здоров’я, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо запобігання
правопорушенням та іншим негативним проявам  в дитячому середовищі.
                                                                       Термін виконання: до 01.05.2017.

6.3. Забезпечити звірки з територіальними підрозділами превентивної 
діяльності  Національної  поліції,  кримінально-виконавчими  інспекціями
управління  Державної  пенітенціарної  служби  в  Донецькій  області  щодо
неповнолітніх,  які  скоїли  злочини,  вжити заходів  щодо  усунення  причин  та
умов, які призвели до скоєння злочинів відповідно до статті 4 Закону України
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей».
                                                                     Термін виконання: щомісячно.

6.4. Провести перевірки стану виховної роботи з дітьми в навчальних 
закладах,  за місцем проживання, в частині попередження правопорушень та
інших негативних проявів серед дітей.
                                                                     Термін виконання: до 25.05.2017.

6.5. Скоординувати дії закладів освіти щодо проведення 
роз’яснювальної  роботи   з  батьками  за  участю  працівників  територіальних
підрозділів  превентивної  діяльності  Національної  поліції,  служб  у  справах
дітей,  закладів  охорони здоров’я   із  запобігання  кіберзлочинам проти дітей,
особливо, пов’язаних із  доведенням їх до самогубства.   
                                                                       Термін виконання: квітень 2017 року.

6.6.  Організувати  проведення  спільних  рейдів  щодо  перевірки  умов
проживання дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих умовах, у ході
яких  виявляти   батьків,  які  ухиляються  від  виховання  своїх  дітей,  скоюють
відносно них насильство, виявляти сім’ї, в яких існує реальна загроза життю та
здоров’ю дітей. Забезпечувати вжиття своєчасних комплексних заходів щодо
соціального захисту дітей в таких сім’ях.  
                                                                   Термін виконання: постійно.
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7.  Начальникам служб у справах дітей Костянтинівської,  Добропільської,
Костянтинівської, Мирноградської, Покровської та Слов’янської міських
рад  здійснити  ретельний  аналіз  причин  і  умов,  що  призвели  до  зростання
злочинності серед неповнолітніх у  містах та розробити додаткові заходи щодо
її попередження.  

Про  проведені  заходи  поінформувати  службу  у  справах  дітей
облдержадміністрації до 01.05.2017.

8. Про виконання даного  рішення поінформувати службу у справах дітей
облдержадміністрації до 15.07.2017 та 25.12.2017.

Голова координаційної ради у
справах дітей облдержадміністрації, 
заступник  голови облдержадміністрації                                 І.С. Стокоз 
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