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1 Іро активізацію робо си щодо 
поп е р е л ж е н п я проявів жорстокого 
поводження з дітьми або загрози 
щодо його вчинення в закладах 
освіти м. Одеси

Відповідно до Конвенції ООП «Про права дитини», законів України «Про 
охорону дитинства», «П ро соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», наказу Міністерства освіти і 
науки України від 01.02.2010 N9 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання 
паси іьсіву над дітьми», спільної о наказ\ Міністерства соціальної політики У країни, 
Міністерства внутрішніх справ України. Мі ніс іерсі ва освіти і науки. Міністерства 
охорони здоров ’я України від 19.08.2014 Лг° 564/836/945/577 «Про затвердження 
Порядку розгляду звернень та повідомлень з нриводу жорстокого поводження з 
дітьми або загрози його вчинення», лис і а Міністерства соціальної політики України 
від 25.0 7.2017 №  15027/0/2-1 7/37 «Про забезпечення найкращих інтересів дітей, 
ді сей-сиріт, позбавлених батьківської о піклування, які виховуються у с ім ’ях 
опікунів, піклувальників, прийомних с ім ’ях і дитячих будинках сімейного типу», 
наказу департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 
06.08.2018 №  235/ОД «Про активізацію роботи щодо попередження проявів 
жорстокого поводження і дітьми або загрози щодо його вчинення в навчальних 
закладах Одеської області»,  і метою поліпшення захисту прав та законних інтересів 
дітей, учнів та вихованців закладів освіти комунальної власності територіальної 
громади м. Одеси, іабезпечення найкращого врахування потреб дітей, які 
постраждали від жорстокого поводження або за; ролі щодо його вчинення

1 ІЛК.Л 5 і Ю:

! Начальникам вілділу загальної сепе.чиьої. професійно-технічної освіти та 
виховної роботі і, територіальних ві тилів  освіти райони в департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради, керівникам закладів освіти:
1.1. Неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства щодо 

забезпечення захисту ді тей від жорстокого поводження або загрози щодо 
його вчинення.

1.2. Здійснювати приймання звернень та повідомлень про випадки жорстокого 
поводження щодо дитини відповідно до чинного законодавства.

і 3 Забезпечити взаємодію із едежбою у справах дітей Одеської міської ради, 
центром соціальних с іужб для с ім ’ї, ді і он та молоді,  представниками
ГУ і 111 в Одеській обзас і ;  віднділд.ч. д. 1 !орядк\ розгляд^ зверне:;:, т:, 
повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози щодо 
його вчинення.



2. Керівникам закладів освіч и:
2. і. Забезпечити своєчасне інформування департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради, служби у справах дітей Одеської міської ради, 
підрозділів 1 УІIII в Одеській області про факти ж орстокою поводження з 
дітьми або загрози щодо його вчинення.

2.2. Організовувати робсУіу соціально-психологічних служб закладів освіти з 
дітьми, які постраждали від жорстокого поводження, надання 
рекомендацій педагогам і батькам щодо попередження агресивності та 
жорстокості серед неповнолітніх.

2.3. Проводити інсчрукчивно-меїодичні наради з працівниками закладів освіти 
з метою попередження проявів жорстокого поводження з дітьми або 
загрози його вчинення у закладах-освіти та с ім ’ї.

2.4. Організувати правовий вс ео буч  для баїьків (осіб, які їх замінюють) з 
питань охорони дитинства. попередження жорстокості та насилля, 
вирішення сімейних конфліктів, залучивши до роботи представників 
і У! IIІ в Одеській області, центру соціальних служб для с ім ’ї, дітей та 
молоді.

2.5. Розглядати на педагогічних радах закладів освіти етап роботи з 
додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо 
забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного 
насильс гва.

2.6. Забезпечити розміщення скриньок «Довіри» в закладах загальної середньої 
освіти з метою виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми, 
дотримання прав неповнолітніх.

2.7 Розмістити на інформаційних куточках психологічної служби закладів 
освіти перелік організацій до яких можна звернутись з приводу 
жорстоко і'О поводження з дітьми або загрози щодо його вчинення.

2.8. Забезпеч т и  проведення виховної робо і и в закладах освіти з попередження 
жорстокості ra насилля у взаєминах підлітків.

22). Посилити контроль за участю кожного учня (виховання) у нозакласній та 
позашкільній виховній роботі.

3. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради попередити керівників закладів освіти 
комунальної власності територіальної громади м. Одеси про їх персональну 
відповідальність за дотримання чинного законодавства з питань захисту учнів 
(вихованців) у підпорядкованих закладах освіти (під підпис).

4. Директору комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив» департаменту освіти та науки Одеської міської ради 
Ярославцевій І І.О. забезпечи ти психолого-педагогічний супровід дітей, які 
постраждали від ж о р с т к о г о  позо..женим або загрози щодо його вчинення.

5. Контроль за виконанням дан ою  наказу покласти на заступника директора
департаменту ос в і ги та науки Одеської міської ради Скебало С.В.

.о. директора департаменту І.С. Столбова


