
 
 

 МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

Управління освіти  
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 24 43 80 

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua 
 

 

НАКАЗ 

від «30» серпня 2019 року        №550/о 

 

Про виконання заходів щодо  

попередження насильства в сім’ї  

на 2019/2020 навчальний рік 

 

На виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 7 грудня 2017 року, листа Міністерства освіти і науки України 

від 28 грудня 2016 року №1/9-680 щодо захисту дітей від усіх форм насильства, 

образ, недбалого й жорстокого поводження та з метою попередження 

жорстокого поводження по відношенню до дітей та насилля 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів щодо попередження насилля (додається). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. До 30 серпня 2019 року розробити заходи на виконання плану, 

затвердженого п.1 цього наказу. 

1.2. Забезпечити в межах компетенції своєчасне виконання Плану заходів. 

1.3. Інформацію про виконання зазначених Заходів просимо надати в 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького (каб 225а) 

щоквартально  до  25 вересня, 25 грудня,  25 березня, 25 червня. 

3. Спеціалісту управління освіти Міської ради міста Кропивницького                            

Борщенко О.В.: 

3.1. Узагальнити матеріали, підготувати інформацію та своєчасно надати до 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації  у визначені терміни. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

 

Начальник управління освіти    Лариса КОСТЕНКО 
 

 

 

 

 

 
Оксана Борщенко 24 56 14 



          Додаток  

до наказу управління освіти  

        від ________________ № _____ 
 

Заходи  

щодо попередження насильства в сім’ї відносно дітей  

на  2019/2020 навчальний рік 

 
 

 

Зміст заходу Виконавці Термін  

виконання 

Термін надання 

інформації про 

виконання 

заходів до 

управління 

освіти 

1.  Виявляти дітей, які зазнали жорстокого 

поводження, насильства в сім’ї або щодо яких 

існує загроза його вчинення 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно Щоквартально 

до 

25 числа 

 

2.  Проводити рейди по перевірці фактів 

жорстокого поводження з дітьми, вчинення 

насильства відносно дітей в сім’ях або 

існування реальної загрози його вчинення 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно Щоквартально 

до 

25 числа 

 

3.  Інформувати управління захисту прав дітей 

Міської ради міста Кропивницького та Головне 

управління Національної поліції про випадки 

насильства відносно дітей в сім’ї або реальну 

загрозу його вчинення. 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

За потребою Щоквартально 

до 

25 числа 

 

4.  Сприяти влаштуванню дітей, які зазнали 

жорстокого поводження, насильства в сім’ї, до 

комунального закладу «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» 

Кіровоградської обласної ради або до закладів 

охорони здоров’я 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

За потребою Щоквартально 

до 

25 числа 

 

5.  Вести облік дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах, у тому числі стосовно 

яких вчинено насильство в сім’ї або існує 

реальна загроза його вчинення. 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно Щоквартально 

до 

25 числа 

 

6.  Виявляти дітей, які залишилися без 

батьківського піклування 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

За потребою Щоквартально 

до 

25 числа 

 

7.  Повідомляти Кропивницький міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про 

сім’ї, де було вчинено насильство в родині з 

метою визначення потреби у наданні 

соціальних послуг за результатами спільного 

проведення початкової оцінки потреб дитини 

та її сім’ї 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно Щоквартально 

до 

25 числа 

 

8.  Проводити роз’яснювальну роботу з 

попередження жорстокого поводження з 

дітьми, насильства відносно дітей серед 

батьківської громади 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно Щоквартально 

до 

25 числа 

 

9.  Забезпечити проведення бесід, правових, 

роз’яснювальних годин, лекцій, засідань за 

«круглим столом», тренінгів, вікторин, 

оформлення виставок, стендів тощо 

присвячених попередженню насильства в сім’ї, 

в тому числі спільних заходів із юристами, 

медиками та правоохоронцями, а саме: «Родина 

– це творчість», «Захист прав дитини» «Мати – 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно Щоквартально 

до 

25 числа 

 



символ добра на землі», «Сімейні цінності – 

шлях до щастя родини», «Насилля в сім’ї. Як 

його уникнути», «Родина – секрети щастя», 

«Діти у щасливій родині», «Як не стати 

жертвою» «Стоп насильству» та ін. 

10. Організовувати та проводити конкурси дитячої 

творчості щодо профілактики насильства в 

сім’ї 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно Щоквартально 

до 

25 числа 

11. Створити у бібліотеках закладів загальної 

середньої освіти постійнодіючі тематичні 

виставки матеріалів з питань запобігання 

насильства в сім’ї 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Постійно Щоквартально 

до 

25 числа 

12. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи 

в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» 

Заклади 

загальної 

середньої 

освіти 

Листопад - 

грудень 

Листопад - 

грудень 

 


