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ЗАПОБІГАННЯ ПІДРОЗДІЛАМИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ 
ВЧИНЕННЮ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН 
 
Досить важливим питанням на даний момент є: “Як запобігти 

вчиненню кримінального правопорушення неповнолітніми?” 
Цим питанням повинен займатися Підрозділ Національної Поліції, 

який має назву: Ювенальна превенція. 
Одним із завдань ювенальної превенції є профілактична діяльність, 

спрямована на запобігання вчиненню дітьми кримінальних і 
адміністративних правопорушень, виявлення причин і умов, які цьому 
сприяють, вжиття в межах своєї компетенції заходів для їх усунення. 

Перед ювенальною превенцією стоїть завдання розповідати про 
шкідливість та небезпеку наркотичних засобів про відповідальність, яка 
чекає на неповнолітнього при вчиненні ним кримінального правопорушення. 

Тому Ювенальна превенція повинна частіше проводити профілактичні 
бесіди у закладах освіти де навчаються неповнолітні особи. 

До другого завданням Ювенальної превенції належить ведення 
профілактичний облік дітей, схильних до вчинення правопорушень та 
проведення із ними заходів індивідуальної профілактики. 

Це завдання має велике значення, адже саме проведення заходів 
індивідуальної профілактики є досить важливим для запобігти вчиненню 
неповнолітніми правопорушень. 

Її завданням є допомогти неповнолітні особі зрозуміти, що її життя 
буде в небезпеці, якщо вона і далі буде вживати або займатися збутом 
наркотичних речовин та пояснити що її чекає кримінальна відповідальність. 

Якщо особа яка була затримана придбала наркотики для вживання вона 
буде відповідати за ст.309 Кримінального кодексу України, якщо ж для збуту 
відповідальність буде наставати за ст.307 цього кодексу. 

Також до переліку цих завдань входить вжиття заходів щодо 
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запобігання та протидії домашньому насильству, вчиненому дітьми та 
стосовно них, а також жорстокому поводженню з дітьми. 

Адже саме жорстоке поводження з дітьми та домашнє насильство, 
може спровокувати дитину на вчинення правопорушення. 

Тому це завдання і було поставлене перед ювенальною превенцією. 
Щоб запобігти вчинення правопорушень у сфері незаконного обігу 

наркотичних речовин. Ювенальна превенція повинна встановити причину, 
через яку неповнолітні вчиняють правопорушення. 

Неповнолітні можуть вчиняти таке правопорушення через те, що йому 
обіцяють задоволення його потреб, якщо він наркозалежний, винагороду у 
вигляді грошей або інших матеріальних благ, допомога у лікуванні близьких 
людей. 

Отже, для того щоб запобігти вчиненню кримінального 
правопорушення  неповнолітніх у сфері незаконного обігу наркотичних 
речовин, ювенальна превенція повинна приділяти велику увагу 
неповнолітнім та частіше проводити заходи індивідуальної профілактики з 
дітьми, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень і займатися 
профілактична діяльністю, спрямованою  на запобігання вчиненню дітьми 
правопорушень, виявляти причини і умови, які цьому сприяють, вживати в 
межах своєї компетенції заходи для їх усунення. Для цього доцільно 
проводити регулярні заходи у школах та інших навчальних закладах з 
профілактики порушень у сфері наркотичних засобів та інших можливих 
злочинів серед неповнолітніх із залученням представників МОЗ, журналістів, 
військових, ветеранів, представників влади та інших. Проводити квести, 
конкурси, та змагання для пропаганди здорового способу життя.  
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