Звіт
про роботу районної робочої групи
з відстеження обігу алкогольних напоїв, пива та тютюнових
виробів за 9-ть місяців 2015 року
На контролі виконкому Довгинцівської районної в місті ради
перебувають рішення Криворізької міської ради від 30.10.2013 № 2250
«Про протидію поширення вживання та продажу алкогольних напоїв,
пива та тютюнових виробів серед осіб, які не досягли 18 років» та
рішення виконкому районної в місті ради від 15.10.2014 № 525 «Про
посилення заходів з протидії продажу та поширенню вживання
алкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів серед осіб, які не
досягли 18 років». На виконання заходів визначених вказаними
рішеннями районною робочою групою з відстеження обігу алкогольних
напоїв, пива та тютюнових виробів продовжується робота із виявлення
фактів продажу алкогольної та тютюнової продукції особам, які не
досягли 18 років в об'єктах бізнесу розташованих на території Довгинцівського району, в тому числі розташованих в радіусі 300 метрів від
закладів де масово перебувають діти.
Станом на 01.10.2015 на території району функціонує 198 об'єктів
бізнесу з реалізацією алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та
тютюнових виробів, з них 44 - розташовано поблизу навчальних, освітньо-виховних, спортивних закладів.
З початку 2015 року здійснено 18 рейдів, у ході яких охоплено
186 об'єктів бізнесу району. За результатами комплексних рейдових
заходів співробітниками районного відділу міліції складено чотири
протоколи за ч. 2 ст. 156 КУпАП (порушення правил торгівлі пивом,
алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами),
які розглянуто на засіданнях районної адміністративної комісії. За
двома протоколами штрафи сплачено на загальну суму 1020 грн., одна
адміністративна справа перебуває в суді на оскарженні, щодо іншої
винесена постанова про закриття справи (неправильне оформлення
протоколу).
Районним відділом освіти та загальноосвітніми навчальними
закладами продовжується робота по додержанню вимог законодавства
щодо профілактики алкоголізму, тютюнопаління та вживання
наркотичних речовин серед учнів. Проведено аналіз стану профілактичної роботи в навчальних закладах району.
З метою виявлення учнів, які палять, вживають алкогольні напої
працюють шкільні комісії і групи контролю у складі представників
адміністрацій закладів, психологів, соціальних педагогів та членів батьківських комітетів для проведення рейдових заходів в мікрорайонах.
Так, відповідно до графіку з вересня 2015 року 16 навчальними закладами проведено 42 рейди (кожним закладом двічі на місяць), складені
акти, фактів затримання учнів не виявлено.
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В кожному навчальному закладі розроблено план та ряд профілактичних заходів щодо профілактики вживання алкогольних напоїв,
пива, тютюнових виробів. Активізовано роботу педагогічних колективів
щодо роз’яснення законів та нормативних актів, які зобов’язують
батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за
ухилення від виховання та навчання неповнолітніх дітей.
В загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах району з
метою вивчення та впровадження сучасних підходів до вирішення
проблем з превентивної освіти і виховання дітей впроваджується
соціально-педагогічний проект «Впевненими кроками назустріч до
взаєморозуміння: педагоги-батьки-діти».
Соціально-психологічними службами навчальних закладів району
у жовтні 2015 року поновлено банк даних на учнів , які перебувають на
внутрішньошкільному обліку, дітей із сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, проведено перевірку утримання та виховання
неповнолітніх дітей в цих сім’ях. Відпрацьовано систему щомісячного
звіряння щодо дітей, які скоїли злочин або протиправні дії. Зазначені
звіряння здійснюються з районним наркологічним кабінетом, службою
у справах дітей, відділенням кримінальної міліції у справах дітей,
управлінням освіти і науки виконкому Криворізької міської ради.
У загальноосвітніх навчальних закладах ведеться діяльність
соціально-психологічних служб, до складу яких входять практичні
психологи та соціальні педагоги закладів освіти. Протягом року проводиться діагностична та корекційна робота з учнями облікових категорій
«групи, у тому числі плануються активні форми роботи, спрямовані на
подолання учнями негативних звичок (тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв) та формування здорового способу життя. У кожному
навчальному закладі діють консультпункти з питань просвітницької
роботи, організовано шкільне анонімне листування (пошта психолога)
та «гарячі телефонні лінії».
В закладах освіти організовано роботу громадських наркологічних
постів, рад профілактики, розроблено заходи щодо забезпечення
конституційних прав дітей і підлітків на здобуття повної загальної
середньої освіти. Адміністраціями, соціально-психологічними службами
та класними керівниками ведеться активна робота щодо виявлення
учнів, схильних до вживання наркотиків, спиртних напоїв, тютюнопаління.
Відповідно до графіку кожним навчальним закладом проводяться
профілактичні рейди «Діти вулиці», «Дві години», під час яких проводяться рейди до торговельних точок, стихійних ринків, комп’ютерних
залів, тощо. За кожним випадком затримання в закладах проводяться
службові розслідування, складається наказ про підсумки службового
розслідування, з’ясовуються причини затримань, аналізується стан
попереджувально-профілактичного супроводу дітей соціальної групи
«ризику», проводяться профілактичні бесіди з батьками.
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При службі у справах дітей за номером 71-67-18 продовжує функціонувати телефон «гарячої лінії», щодо інформування про виявленні
факти продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива (крім без
алкогольного), тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років. З
початку поточного року на вказаний телефон повідомлень не надходило.

