
КОМУНАЛЬНИИ ЗАКЛАД ОСВIТИ
(СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВIТНЯ ШКОЛА J\Ъ5б)

дшпровськоi MIcbKoi рдди

02Ю5.2022 р.

Про недопущення )^racTi
неповнолiтнiх у наданнi
iнформацii ворогу
про вlисъковl позиц11
Збройних сил Украiни

нАкАз

м. ,Щнiпро Ns lt

На виконання листа МОН УкраiЪи вiд |2.04.2022 р. Nч 1/4068 кПро
недопущення yracTi неповнолiтнiх у наданнi iнформацiТ вороry про вiйськовi
позицiI Збройних сил УкраiЪи>, листа департаменту освiти i науки

,ЩнiпропетровськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii вiд |З.04.2022 р. J\b

|78Зl0l2|t, листа управлiння освiти департаменту ryMaHiTapHoi полiтики

ЩнiпровськоТ мiськоi ради вiд 28.04.2022 р. Ns 7l|-I47, керуючись Стратегiао
нацiона-пьно - патрiотичного виховання вiд 18.05.2019, з метою виховання
свiдомоi громадянсъкоi позицii у здобувачiв освiти комун€tльного закJIаду освiти
<Середня загальноосвiтня школа J\b 56) ,,Щнiпровськоi MicbKoT ради,

НАКАЗУЮ:

1. Засryпнику директора з навчЕLпьно - виховноi роботи Зiнов'свiй I.B.:
1.1. У зв'язку з випадками встановлення окупантами зв'язкiв

неповнолiтнiми громадянами УкраТни через соцiальнi мережи
месенджери, надходження пропозицiй коштiв за iнформацiю про позицii
Збройних сил УкраiЪи, розробити пам'ятку щодо кримiнальноi
вilцlовiдальностi неповriблiтнiх за подiбнi злочини, яке застосовуеться з
16 poKiB, а за деякi злочини кримiнаrrьна вiдповiдальнiсть передбачена з
14 poKiB.

2. Педагогу - органiзатору Бiлiй О.О. розмiститлt пам'ятку на сайтi школи, на
cTopiHKax КЗО СЗШ Ns 56 ДIVIР у соцiа-гlьних мережах а також у батькiвських
групах6-11класiв.

3. Контролъ за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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ОЛЬГа РЯБОIIIАПКА



Додаток 1

до наказу Ns l| вiд 02.05.2022

пам'ятка для здобувачiв освiти та Iх батъкiв, опiкунiв або осiб, що iх замiнюють

MiHicTepcTBo освiти i науки укратни звертае уваry на випадках

встановлення o*yrrd"rur" зв'язкiв iз неповнолiтнiми громадянами Украiни

.fерез соцiаlrьнi мережi та месенджери, надходження пропозицiй коштiв за

iнформачiею про позицii Збройhих сил YKpaiH
---т 'С,rryжба Ъ..rr.*" УкрЬТни наводитъ прикJIади встановлення контактlв 1з

неповнолiтнiми . * XupnJuu, Луганськоi обЪастi тощо. Зазначимо, Що пiдriтки

не встигли передам iнбормачiю ворогу через втруIання СБу, Розглядаеться

питання rrро rrрЙ.rr.""" li до кримiналъноi вiдповiдалъностi,

Iнформуемо, що в нашiй краiнi покарання за подiбнi злочини

застосову.r"." 
"оо 

йо вiд 16 poKiB, у окремих ВИПаДКаХ ВiДПОВiДШrЪНiСТЪ

передбачена з 14 poKiB.

з огляду на зазначене адмiнiстрацiя кзо сзш Ns 56 дIvр нагадус про

вiдповiдальнiстъ батькiв, опiкунiв або осiб, що ix замiнюють за невиконання

батькiвсъких обов'язкiв по вихованню неповнолiтнiх, Контролюйте дозвiлля

своiх дiтей та коло iх спiлкування та iHTepeciB,


