
Поруч живе підліток 
 

Підлітки…Як багато хвилювань і роздумів викликає це слово у батьків, 

вчителів, в усіх, кому доводиться мати справу з ними. Саме підлітковий 

період найвіцповідальніший у житті людини. Якою вона виросте? Добре, 

якщо дитина не потрапляє під поганий вплив. Але ж буває й інакше: в 

п’ятому вона починає бешкетувати, в сьомому – вимагатити самостійності і 

автоматично переходить в розряд важких. Такі діти стають дорослими і 

вливаються в суспільство. 
Саме тому таке велике значення має виховна робота з підлітками. 

Цьому питанню і присвятило свою роботу розширине засідання комісії 

в справах неповнолітніх, яку очолює заступник голови виконкому міської 

Ради депутатів трудящих Л. М. Заяць. 

Голова комісії, прокурор міста Ю. М. Д’яков, директор школи № 1 

С. Л. Шпичак, секретар міському комсомолу С. В. Смириова, заступник 

начальника міського відділу внутрішніх справ Б. І. Рапопорт, проректор із 

заочного навчання Я. Г. Опілат говорили про виховання молоді, про те, що 

треба зробити в майбутньому. Багато було сказано про шкідливість пияцтва. 

В тих сім’ях, де п’ють батьки, часто і діти схиляються до чарки. А в 

нетверезому стані шлях до злочину коротший – 64 відсотки всіх не-

повнолітніх, що вчинили злочин, були в нетверезому стані. В місті є ще 

батьки, які недостатньо займаються вихованням своїх дітей. Це стосується 

виконроба БМУ-58 Г. П. Полуди, інженера з "Ніжинсільмашу" Є. А. 

Бернацького. Такий батько, як працівник шляхового управління Іванченко, 

навіть п’є разом з своїм сином! Про яку повагу до батьків тут може бути мова 

Не всі батьки знають, де бувають їх неповнолітні діти вечорами. 

От і доводиться дружинникам і вчителям "виуджувати" з танців у клубі 

залізничників чи Будинку культури малолітніх гуляк.  

Справедливо прозвучав на засіданні комітету і докір на адресу 

дирекцій названих клубів, які часом зацікавлені в кількості проданих квитків, 

а не в забезпеченні танцмайданчиків масовиками-організаторами з належною 

освітою. 

Комісія зазначила також, що недостатньо поставлена виховна робота в 

гуртожитках "Сільмашу" (директор П.І.Рудик).  

До речі, на заводі неохоче приймають на роботу неповнолітніх, навіть 

тих, хто закінчив спеціальне профтехучилище з відзнакою. Та ж людині, яка 

спіткнулася, треба допомогти! 

На жаль, рамки газетної статті не вміщають усі ті, питання, які обговорюва-

лись на засіданні. В роботі комісії взяли участь люди, яким не байдужа доля так 

званих важких дітей. Вони, внесли конкретні пропозиції, які повинні знайти вті-

лення в життя і допомогти у справі виховання молоді.  


