
Злачыннасць непауналетшх:

На 01.07.2018 у дачыненш да 192 непауналетшх з боку 1ДН Лщскага РАУС 
праводзщца шдывщуальная пр аф i л актычн а я работа, у тым лiкy у дачыненш 
да 4-х асуджаных з адтэрмшоукай выканання пакарання, у дачыненш да 1 -га 
асуджанага з умоуным непрымяненнем пакарання, у дачыненш да 1-га 
асуджанага да грамадсюх прац у выглядзе 120 гадзш. 3 ix школьшкау 82, 
навучэнцау ПТВ 75, навучэнцау каледжау 32, студэнтау ВНУ-1, не 
працуючых 2. На п р а ф i л акты чн ым ул1ку у наркалапчным кабшеце Ллдскага 
ПНД складаецца 68 падлеткау за ужыванне сшртных напояу, на 
дыспансерным ул1ку 1 i 1 за ужыванне такс1чных рэчывау.

У 2018 годзе на тэрыторьп Л1дскага раёна непауналетшм1 па завершаных 
крым1нальных справах здзейснена 10 (-10) злачынствау, з удзелам 12 (+1) 
асоб. Удзельная вага 2,5% (-2,0%) пры сярэднеабласным паказчык1 2,7%.

10 злачынствау здзейснена 11 н / л, з ix з адным н / л ИДН праводзшася ИПР i 
адным дарослым;

3 злачынствы здзейснена у групе, група з 1 н / л i 1 дарослага i група з 3-х 
непаунагадовых без удзелу дарослых;

па занятасщ: школьн1кау 5 (3 злачынствы), лщэютау 5 (5 злачынствау), як!я 
не працуюць i ня навучэнцау 1(1 злачынства), ГУОР 1(1 злачынства);

па квал1фжацык арт. 205 - 8, арт. 339 - 2.

У 2018 годзе за парушэнне антыалкагольнага заканадауства прыцягнута да 
адказнасц1 166 (106) непауналетшх, за дробны крадзеж 4 (0), за уцягванне 
падлеткау у антыграмадсюя паводзшы 72 (+37) асоб.

У 2018 годзе праверана 27 прадпрыемствау гандлю i грамадскага харчавання, 
з мэтай выяулення парушэнняу прав1лау гандлю c n ip T H b iM i напоям1, у тым 
лшу рэал1зацьп алкагольнай прадукцьй непауналетн}м. У ходзе праведзеных 
праверак выяулена 8 (-2) факты продажу сшртных напояу i шва 
непауналетшм.

У мэтах павышэння прававой культуры непауналетн1х ва установах агульнай 
сярэдняй адукацьп раёна праведзена 173 (+31) выступленняу на прававую 
тэматыку.

ПАМЯТКА непауналетняму (яго бацькам) аб правшах бяспеш

На ВОДЕ:



Kani купается, побач павшны быць дарослыя - у складанай атуацьп яны 
заусёды дапамогуць!

Нырай у добра знаёмых месцах, там, дзе пад вадой няма небяспечных 
прадметау!

Kani не умееш плаваць, купайся толыа у спецыяльна адведзеных адведзеных 
месцах!

На пад^маных прадметах якая плавае недалёка ад берага - таю я плаусродю 
могуць парвацца!

Ыя купайся у забароненых месцах рэк, азёр i 1ншых вадаёмах.

За тэта прадугледжаная адмшютрацыйная адказнасць (ст.23.63 КаАП РБ) у 
выглядзе штрафу памерам да 73,5 рублёу (тры базавыя вел!чыш).

На пабудовах, закшутых будынках, кар'ерах:

Не гуляй на пабудовах, закшутым будынку, яны у любы момант могуць 
абрынуцца i прывесц1 да трагедьп. Кар'еры небяспечныя тым, што могуць 
раптам абсыпацца.


