
 

УКРАЇНА 

 

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

 

 

Н А К А З 

 

17.08.2021                                                                                                             № 69 

 

 

Про  організацію роботи щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі в закладах освіти 

Індустріального району міста  Харкова у 2021/2022 

навчальному році 

 

 

        На виконання законів України «Про  освіту», «Про запобігання  

та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства», Державної 

соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству  

та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.0221 №145, Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознаками статті, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658, наказу 

Міністерства освіти і науки 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 Міністерства освіти і науки України  

від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання  

та протидії насильству», Комплексної програми реалізації гендерної  

та сімейної політики в місті Харкові на 2018–2021 роки, затвердженої 

рішенням 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 833/17, Плану спільних 

дій з розбудови муніципальної системи попередження і протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі «Харків, вільний від насильства»  

на 2021 рік, на підставі наказу Департаменту освіти Харківської міської ради 

від 13.08.2021 № 529 «Про  запобігання та протидію домашньому насильству  
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та насильству за ознакою статі в закладах освіти міста Харкова у 2021/2022 

навчальному році»  та з метою організації якісної роботи в закладах освіти 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству та насильству  

за ознакою статі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити уповноваженою особою для здійснення невідкладних 

заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або отримання 

заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб методиста Центру 

освітніх технологій Управління освіти Верчикову Ірину Володимирівну. 

2. Уповноваженій особі  Управління освіти Верчиковій І.В.: 

2.1. Забезпечити виконання вимог, визначених нормативними 

документами, що регламентують діяльність органів управління освіти зі 

здійснення заходів запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі. 

Постійно 

2.2. Інформувати Департамент освіти Харківської міської ради (далі – 

Департамент освіти) щодо фактів насильства відносно дітей. 

Невідкладно 

2.3. Інформувати Департамент освіти 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 10 червня, до 10 грудня 

3. Керівникам закладів освіти району: 

3.1. Забезпечити виконання вимог, визначених нормативними 

документами, що регламентують діяльність закладів освіти із здійснення 

заходів запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі. 

Постійно 

3.2. Забезпечити впровадження в освітній процес, у тому числі включення 

до освітніх програм і планів роботи, питань запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 

Постійно 

3.3. Визначити уповноважену особу із числа працівників закладу 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 

3.2. Інформацію про уповноважену особу розмістити на офіційному сайті 

закладу освіти та на стенді, до якого будуть мати доступ усі учасники 

освітнього процесу. 

До 10.09.2021 
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3.3. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів, 

виховних годин, семінарів з питань запобігання та протидії домашньому 

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

Упродовж навчального року 

3.4. Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи  

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 

3.5. Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи за 

методичними рекомендаціями з працівниками закладів освіти відповідно 

наказу Міністерства освіти і науки 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 

3.6. Інформувати Управління освіти 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 01 червня, до 01 грудня 

3.7. У разі виявлення фактів насильства за допомогою телефонного 

зв’язку або електронної пошти інформувати Управління освіти, 

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 

3.8. 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 

3.9. 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 
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підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку домашнього 

насильства, телефонів гарячих ліній. 

Постійно 

3.10. Тримати під контролем організацію роботи психологів та 

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

У разі виявлення таких 

4. Головному спеціалісту  Управління освіти Паламар Д.Л.  розмістити  

цей наказ на сайті Управління освіти. 

До 31.08.2021 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О. 

 

 

 

Начальник Управління освіти                                    О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

                                                                                                          

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з/п. 

Назва посади ПІБ Підпис Дата 

ознайомлення 

1. 

 

Заступник начальника Управління 

освіти  

Грицун Н.О.   

2. Головний спеціаліст Управління освіти 

 

Паламар Д.Л.   

3.  Методист Центру освітніх технологій 

Управління освіти 

Верчикова І.В.   

 

 

 

 

 

 
Верчикова                                                                                                                                                      Грицун 


