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НАКАЗ

01.09.2022 р. м. Львів № 30-у

Про заборону тютюнопаління та 
організацію роботи з профілактики 
шкідливих звичок

На виконання Законів України «Про освіту», "Про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 
впливу на здоров'я населення" №2899-ІУ, "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння 
тютюнових виробів", Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та 
установ системи освіти України та з метою захисту здоров’я і права працівників 
та здобувачів освіти училища працювати і навчатися в середовищі, вільному ві ц 
тютюнового диму, запобігання тютюновій чи іншій залежності, поліпшення 
навчально-виховної дисципліни, посилення протипожежного захисту на 
об’єктах навчального закладу, -

Наказую:
1. Працівникам училища, здобувачам освіти:

1.1. Заборонити куріння тютюнових виробів, електронних сигарет, 
вживання наркотичних чи психотропних речовин на об’єктах та територіях ДНЗ 
«Львівське ВПХУ».

1.2. Неухильно дотримуватись Законів України «Про освіту», "Про 
заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров'я населення" №2899-ІУ, "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження 
місць куріння тютюнових виробів", Правил пожежної безпеки для навчальних 
закладів та установ системи освіти України.

2. Заступнику директора з НВР Луб Н. І.:
2.1. Аналізувати стан профілактичної роботи педагогічних працівників із 

здобувачами освіти із запобігання вживання учнівською молоддю тютюнових 



виробів, наркотичних та психотропних речовин за підсумками семестру та 
навчального року на нарадах при директорові, засіданні педагогічних рад, 
інструктивно - методичних нарадах та батьківських зборах.

2.2. Проводити рейдові перевірки з метою недопущення випадків 
куріння тютюнових виробів, вживання наркотичних чи психотропних речовин на 
об’єктах та територіях ДНЗ «Львівське ВПХУ».

3. Психологу Гуль Г. В., соціальному педагогу Дем’янчук І. А. розробити і 
впроваджувати в навчально-виховний процес:

3.1. Сучасні методики профілактичної роботи з подолання негативних 
проявів шкідливих звичок серед учнівської та студентської молоді; раннього 
виявлення дітей, які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші 
чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків чи 
психотропних речовин (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за 
кордоном; діти із сімей з проблемами залежності; діти, що отримали 
психологічні травми внаслідок воєнних дій, жорстокого поводження або 
сексуального насильства, безпритульні), сприяння захисту їх прав та 
недопущення соціального відторгнення тощо;

3.2. Комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення 
психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого 
відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з утриманням, 
вихованням та освітою дітей.

4. Педагогічним працівникам училища:
4.1. Проводити заходи з формування в учнівської та студентської молоді 

життєвих навичок ведення здорового способу життя, уміння протистояти 
ризикам і загрозам, які пов’язані з вживанням тютюнових виробів, електронних 
сигарет, наркотичних чи психотропних речовин.

5. Методисту Осипович Л. Я. та коменданту гуртожитку Дейнеці О. І.:
5.1 Поновити і розмістити на видних місцях наочну інформацію про 

заборону куріння тютюнових виробів, яка складається із графічного знаку про 
заборону куріння та тексту такого змісту: "КУРІННЯ ЗАБОРОНЕНО!".

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор училища / Надія ОБНЯВКА

Вик, заст, директора з НВР Луб Н. І,



ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
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30.08.2022 р.
НАКАЗ
м. Львів № 26 - у

Про організацію Ради профілактики 
правопорушень злочинів

Відповідно до Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і 
науки від 29.10.2010р. № 1023 «Щодо профілактики злочинності і
правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту», листа Міністерства освіти 
і науки України від 10.08.2022 №9105-22 «Щодо організації виховного процесу в 
закладах освіти у 2022/2023 н. р.», рекомендації МОН України від 14.08.2020 №1/9- 
436 «Про створення безпечного освітнього середовища та попередження і протидії 
булінгу (цькуванню)», -

Наказую:
1. Продовжити роботу училищної Ради з питань профілактики правопорушень 
в наступному складі:
Голова Ради: Обнявка Н. М., директора училища
Луб Н. І., заступник Голови Ради
Члени Ради:
Турчиняк Н. В., заступник директора з НВР
Сторожук Н. Б., голова учнівського профкому
Осипович Л. Я., методист
Гуль Г. В., практичний психолог
Дем’янчук І. А., соціальний педагог
Кирпач В. П., керівник цивільного захисту
Бобиляк В. В., старший майстер
Сава Х.Б., голова батьківського комітету
Синєок О. К., перекладач-дактилолог
Барабаш П. І., голова учнівського самоврядування
Літвінчук О. В., староста гуртожитку

2. Заступнику Голови Ради Луб Н. І.:
2.1. Розробити План роботи Ради з врахуванням різних форм правовиховної 
роботи із залученням батьківського комітету та учнівського самоврядування.



2.2. Посилити індивідуальну корекційну роботу із здобувачами освіти, які вже 
скоювали кримінальні правопорушення, та тими, які мають ознаки агресивної 
поведінки;
2.3. Організувати профілактичні заходи з правового всеобучу;
2.4. Здійснювати контроль за організацією вільного часу студентів, що 
проживають в гуртожитку.

3. Розподілити обов’язки між членами Ради профілактики наступним чином:
3.1. Сава Х.Б., голова батьківського комітету училища

проводить інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними 
представниками дітей, схильних до протиправної поведінки, сприяти в організації 
позакласної зайнятості цієї категорії здобувачів освіти, тощо

інформує батьківську громадськість про дотримання здобувачами освіти 
поведінкових норм, досягнень у навчанні;

веде індивідуальну роботу з малозабезпеченими сім’ями, соціальними 
сиротами.
3.2. Гуль Г. В., практичний психолог, Дем’янчук І. А., соціальний педагог: 

створюють банк даних про здобувачів освіти схильних до правопорушень; 
складають та ведуть психологічні карти важковиховуваних здобувачів освіти; 
створюють методики раннього виявлення учнів, які належать до груп ризику

через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання 
наркотиків (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти 
із сімей з проблемами залежності; діти, що отримали психологічні травми 
внаслідок жорстокого поводження або сексуального насильства, безпритульні), 
сприяють захисту їх прав та недопущення соціального відторгнення тощо;

надають психологічну інформацію для психокорекційної роботи класним 
керівникам, кураторам, майстрам в/н та батькам;

беруть активну участь у роботі Ради;
відповідають за профілактичну роботу з учнями з девіантною поведінкою;
проводять бесіди про згубний вплив шкідливих звичок, про здоровий спосіб 

життя;
залучають здобувачів освіти до участі в акціях милосердя;
здійснюють контроль за відвідуванням учнями занять;
ведуть облік здобувачів освіти з хронічними захворюваннями, з інвалідністю; 
ведуть протоколи засідань Ради профілактики.

3.3. Осипович Л. Я., методист спільно з іншими членами ради:
здійснює контроль за організацією позанавчальної діяльності здобувачів 

освіти;
впроваджує в програми підготовки сучасні методики профілактичної роботи з 

подолання негативних проявів серед учнівської та студентської молоді;
3.4.. Кирпач В. П., керівник ЦЗ



формує у студентів потребу у здоровому способі життя:
слідкує за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку для студентів;
проводить бесіди про згубний вплив на здоров'я учнів шкідливих звичок;
залучає важковиховуваних студентів до роботи в гуртках.

3.5. Бобиляк В. В., старший майстер:
здійснює контроль за відвідуванням здобувачами освіти уроків виробничого 

навчання;
формує в учнівської та студентської молоді трудові навички, уміння з 

самозайнятості та самореалізації;
сприяє в організації позаурочної зайнятості здобувачів освіти;

3.6. Сторожук Н. Б., голова учнівського профкому:
залучає студентів соціально вразливої категорії до активного громадського 

життя училища;
виховує правову культуру студентів;
проводить культурно-масову роботу (походи в театр, музеї, екскурсійні 

поїздки);
допомагає учасникам навчально-виховного процесу у підготовці та проведенні 

заходів, що пов’язані з формуванням здорового способу життя та правової 
культури.
3.7. Голова ради учнівського самоврядування Барабаш П. І. та староста 
гуртожитку Літвинчук О. В.:

беруть участь у роботі Ради з профілактики правопорушень;
спільно з іншими членами ради приймають участь у проведенні рейдів, 

перевірок дотримання студентами Правил внутрішнього училищного порядку, 
Правил проживання в гуртожитку;

залучають здобувачів освіти до участі в просвітницьких заходах, доброчинних 
акціях, навчально-виховних заходах;

здійснють контроль за поведінкою студентів в училищі та гуртожитку.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор училища Надія ОБНЯВКА


