
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 

 

30.08.2021                                         Перечин                                       №27/01-07 

 

 

Про запобігання та протидію домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі 

в закладах освіти Перечинської ТГ 

у 2021/2022 навчальному році 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства», Указу 

Президента України 21.09.2020 №398/2020 «Про невідкладні заходи із 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», 

розпорядження КМУ 21.04.2021р. №361-р «Про затвердження плану 

невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 

насильства», Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 

року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 

№145, Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознаками 

статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 

№658, наказу МОН України від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки 

домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими 

органами та службами», листів МОН України від 18.05.2018 №1/11-5480 

«Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 

30.10.2018 №1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та 

протидії домашньому насильству відносно дітей», листа МОН України від 

26.08.2021 №1/9-423 «Про виконання вимог законодавства щодо захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 

постраждалих від жорстокого насильства» та з метою організації якісної 



роботи в закладах освіти щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам закладів освіти Перечинської ТГ: 

1.1. Визначити уповноважених осіб із числа працівників закладів освіти 

для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках з виявлення 

фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої 

особи/інших осіб. 

До 04.09.2021 

1.2. Інформацію про уповноважену особу розмістити на стенді, до якого 

будуть мати доступ усі учасники освітнього процесу. 

До 10.09.2021 

1.3. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів, 

виховних годин, семінарів з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству, в тому числі, до дітей та за участі дітей. 

Упродовж навчального року 

1.4. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з усіма учасниками 

освітнього процесу щодо виконання вимог, визначених нормативними 

документами, що регламентують діяльність закладів освіти зі здійснення 

заходів запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі. 

Упродовж вересня 

1.5. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу за методичними 

рекомендаціями з працівниками закладів освіти відповідно наказу МОН 

України №1047 від 02.10.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій 

щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників із іншими органами та службами». 

Упродовж вересня  

1.6. Інформувати відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради про стан виконання заходів Державної соціальної 

програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.02.2021 №145. 

Щопівроку 

до 1 червня, до 1 грудня 

1.7. У разі виявлення фактів насильства за допомогою телефонного 

зв’язку або електронної пошти інформувати відділ освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради, уповноважений підрозділ 

органу Національної поліції та службу у справах дітей (у разі коли 

постраждалою особою та/або кривдником є дитина), забезпечити надання 

медичної допомоги (у разі потреби) та зафіксувати необхідну інформацію в 

журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі за відповідною формою. 



Протягом доби 

1.8. Відпрацювати алгоритм дій працівників закладів освіти у разі 

виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, 

складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики 

щодо їх виникнення стосовно дитини, з метою інформування керівництва 

закладу освіти та планування подальших дій щодо заходів для надання 

медичної, психологічної або іншої допомоги. 

До 10.09.2021 

1.9. Тримати під контролем оновлення на інформаційних стендах та 

офіційних вебсайтах закладів освіти контактної інформації про 

уповноважених осіб із числа працівників закладів освіти для здійснення 

невідкладних заходів реагування у випадках з виявлення фактів насильства 

та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, 

службу підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку 

домашнього насильства, телефонів гарячих ліній. 

Постійно 

1.10. Тримати під контролем організацію роботи психологів та 

соціальних педагогів з постраждалими дітьми (в межах своєї компетенції). 

У разі виявлення таких 

1.1. Забезпечити впровадження в освітній процес на всіх освітніх 

рівнях, у тому числі включення до освітніх програм і планів роботи, питань 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі. 

Постійно 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 


