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Про стан підліткової злочинності на
території області за 12 місяців 2018 року

З метою запобігання підлітковій злочинності, попередження вчинення
правопорушень дітьми та відносно них на території області працівниками
відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності Головного
управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - ВЮП
УПД ГУНП) упродовж 12 місяців 2018 року у взаємодії із зацікавленими
відомствами та службами здійснювалась робота, уживалися заходи,
спрямовані на профілактику негативних явищ у дитячому середовищі.
З початком нового навчального року ювенальними поліцейськими
забезпечено проведення превентивних заходів у загальноосвітніх навчальних
закладах області. Проведено бесіди, лекції та виступи на правову тематику,
під час яких учням роз’яснено можливість їх особистого звернення до
органів поліції з приводу жорстокого поводження з ними або реальної
загрози його вчинення. Також, організовано зустрічі з батьківськими та
педагогічними колективами щодо своєчасного інформування стосовно
жорстокого поводження з дітьми, невиконання батьками своїх обов’язків
щодо виховання дітей, запобігання булінгу.
У 2018 році неповнолітніми та за їх участю на території області скоєно
136 кримінальних правопорушень, що на 0,7 % менше, ніж за аналогічний
період минулого року (137).
Неповнолітніми у групі скоєно 14 злочинів. Дітьми спільно з дорослими
організаторами скоєно 17 кримінальних правопорушень.
У скоєнні злочинів приймало участь 117 підлітків, з яких:
49 - учні середніх навчальних закладів,
40- студенти професійно-технічних закладів,
18 - які не працюють і не навчаються.
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Основними причинами, що сприяли учиненню кримінальних
правопорушень дітьми є неналежне виховання в сім’ї; відсутність батьків або
одного з них, у зв’язку з виїздом за межі області, країни; низький рівень
матеріального забезпечення сім’ї; негативний вплив позашкільного
середовища та засобів масової інформації, що пропагують культ фізичної
сили, агресії та насильства; незайнятість молоді в позаурочний та
канікулярний час; дитяча бездоглядність, що посилює несприятливі умови
життя та штовхає на вчинення протиправних діянь.
По кожному факту вчинення неповнолітніми правопорушень
проводяться перевірки та направляється інформація у навчальні заклади для
•усунення причин і умов, що сприяли їх вчиненню. Щомісячно ГУНП
інформує зацікавлені служби та відомства про дітей, які вчинили
правопорушення та поставлені на профілактичний облік для вжиття
відповідних заходів реагування.
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