Додаток 
до рішення
виконавчого комітету
Одеської міської ради 
від 
№ 


ПЛАН
заходів з попередження злочинності та правопорушень
у дитячо-підлітковому середовищі на період до 2016 року
№
з/п
Захід
Термін
виконання
Виконавці 




1.
Проводити щоквартальний аналіз кількості та складу дитячих злочинів, правопорушень, вчинених дітьми, взаємної звірки обліку неповнолітніх, схильних до протиправної поведінки та до вживання психотропних речовин. Аналізувати ситуацію на засіданнях комісії з питань захисту прав дітей в м. Одесі






Щоквартально
Служба у справах дітей  Одеської міської ради, відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській області, департамент освіти та науки Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


2.
Аналізувати кожний випадок скоєння дітьми неправомірних вчинків, за результатами вживати вичерпних заходів щодо недопущення рецидиву



Постійно
Служба у справах дітей  Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді



3.
За фактами скоєння дітьми злочинів проводити роботи з питань профілактики підліткової злочинності, попередження негативних явищ у навчальних закладах різного рівня акредитації




Постійно
Служба у справах дітей Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 



4.
Забезпечити систематичне проведення цільових оперативно-профілактичних рейдів: «Підліток», «Урок». Попередження бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх у літній період після 22.00, в зимовий – після 21.00



Постійно
Відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській області, служба у справах дітей Одеської міської ради




5.
Підвищити щільність правової, профілактично-консультативної та соціально-реабілітаційної роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та їх батьками; особливу увагу звертати на учнів інтернатних закладів




Постійно
Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей Одеської міської ради,  відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській області, департамент освіти та науки Одеської міської ради



6.
З метою протидії дитячо-підліткової злочинності вживати заходи щодо недопущення продажу неповнолітнім алкогольних та слабоалкогольних напоїв, проводити профілактичні рейди по торговим об’єктам



Постійно
Відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській області, служба у справах дітей Одеської міської ради




7.
Проводити у навчальних закладах усіх рівнів акредитації тематичні лекції з питань протидії дитячої злочинності та захисту прав дітей з метою підвищення обізнаності щодо соціально-небезпечних хвороб, навичок безпечної поведінки, пропаганди здорового способу життя




Щоквартально
Служба у справах дітей Одеської міської ради, відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській області, Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

8.
Забезпечувати широке висвітлення у засобах масової інформації проблем дитячого та сімейного насильства, профілактики злочинності, вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів або психотропних речовин, пропаганди переваг здорового способу життя серед неповнолітніх

Щоквартально
Служба у справах дітей Одеської міської ради, управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради



9.
Здійснювати перевірки стану організації роботи з питань попередження насильства над дітьми в сім’ї у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах та коледжах

Постійно
Служба у справах дітей Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській області





10.
Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до асоціальної поведінки. Залучати цих підлітків до безпосередньої участі у проведенні громадських заходів, до занять в гуртках, секціях, клубах за інтересами.
Формувати у цих підлітків навички поведінки щодо правомірних дій у життєвих ситуаціях через тренінгові заняття, правові ринги, конкурси





Постійно
Відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській області, служба у справах дітей Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді






11.
Забезпечити соціальний супровід або соціальний патронаж підлітків, які повернулися з місць позбавлення волі, з метою їх соціальної адаптації, надання комплексу соціальних послуг належної якості (сприяння навчанню, трудовому влаштуванню, своєчасному отриманню паспорта, реєстрації тощо) 





Постійно
Служба у справах дітей Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
12.
Систематично проводити рейди  об’єктами комунальної власності житлового (підвали, технічні поверхи, горища) та господарського призначення з метою виявлення випадків проживання в них сімей з дітьми, дітей та молодих осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Щоквартально,
оперативно - за повідомленнями
Служба у справах дітей Одеської міської ради, Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,                      відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській              області, департамент міського господарства Одеської міської ради, районні  адміністрації Одеської міської ради,                    КП ЖКС 


13.
Проводити роботу з сім’ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема:
- ведення обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
- соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Постійно
Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради




14.
Здійснювати профілактику раннього соціального сирітства з метою попередження відмов матерів від новонароджених дітей, вживати заходи щодо виявлення жінок, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини, та надавати їм своєчасну адресну допомогу



Постійно
Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради

15.
Вживати заходи, спрямовані на попередження дитячих суїцидів, вчасне виявлення та усунення причин, схильностей дітей до суїцидальних проявів


Постійно
Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
16.
Запровадити практику проведення соціально-рекламних кампаній з питань підвищення рівня правової обізнаності дітей та підлітків, їхніх батьків, профілактики злочинності та протиправних проявів
Щоквартально
починаючи з
 IV кварталу 
2013 р. 
Служба у справах дітей Одеської міської ради,  Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління реклами Одеської міської ради
17.
Забезпечувати організаційно-фінансове сприяння (у т.ч., в межах муніципального  соціального замовлення) в реалізації об’єднаннями громадян соціальних проектів, спрямованих на профілактику дитячо-підліткової злочинності
Постійно
Служба у справах дітей Одеської міської ради,  Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департамент  освіти та науки Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
18.
Налагодити співпрацю в напрямку підвищення соціальної відповідальності підприємців, яка б передбачала оперативне інформування служби у справах дітей Одеської міської ради про наявність поблизу закладів дітей, схильних до жебрацтва, дітей, які потребують невідкладної медичної, соціальної допомоги
До 01.10.2013 р. 
Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент освіти та науки Одеської міської ради, відділ кримінальної міліції у справах дітей ОМУ ГУМВС України в Одеській області
19.
Систематично ініціювати проведення міжвідомчих нарад з питань профілактики злочинності та протиправних проявів у дитячо-підлітковому середовищі за участю керівників, причетних до виконавчих органів Одеської міської ради, правоохоронних органів, прокуратури м. Одеси, управління юстиції, судових органів, керівників громадських організацій, засобів масової інформації
Двічі на рік
Служба у справах дітей Одеської міської ради  


























Керуюча справами											Т. Герасименко


