
ВІДДІЛ ОСВІТИ  

ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Н А К А З  

Від 26.10.2018 року  м. Трускавець                           № 124/2-А  

 

Про організацію інформаційно -  

профілактичної роботи щодо запобігання 

торгівлі, експлуатації та жорстокого 

поводження з дітьми у 2018-2019 

навчальному році 

  

 На виконання ст. 5 Закону України «Про загальну середню освіту»,  

спільного наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від  19/07/2015 № 564/836/945/577564/836/945/577 

«Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення», листа МОН 

України від 18.05.2018 № 1/11-5480 та листа департаменту освіти і науки 

Львівської обласної державної адміністрації від 22.05.2018 № 07-08/2046,  з 

метою попередження експлуатації і жорстокого поводження з дітьми  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити заходи відділу освіти Трускавецької міської ради щодо 

інформаційно - профілактичної роботи для запобігання жорстокого 

поводження з дітьми на 2018 - 2019  навчальний  рік (надалі – Заходи, 

додаються).  

2.  Керівникам  загальноосвітніх навчальних закладів м. Трускавця: 

2.1.   Забезпечити виконання зазначених вище Заходів.  

2.2.  Розробити  відповідні  загальношкільні заходи на 2018 - 2019 

навчальний рік. 

2.3.  Інформувати відділ освіти про виконання Заходів до 10.01.2019 та  до 

25.05.2019.   

3.  Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти Р.Гуняка.               

 

 

 

Начальник відділу освіти       О.Лобик 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено 

                                                                                                                                     наказом відділу освіти   

       від 26.10.2018  № 124/2-А 
 

 

ЗАХОДИ 

відділу освіти Трускавецької міської ради щодо інформаційно-

профілактичної роботи для запобігання жорстокого поводження з дітьми 

на 2018-2019 навчальний рік 

 

1.Забезпечити виконання спільного наказу Міністерства соціальної 

політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

освіти і науки України. Міністерства охорони здоров’я України від 

19/07/2015 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду 

звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або 

загрози його вчинення» 

Загальноосвітні  навчальні заклади 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

2.Здійснювати приймання звернень та повідомлень про випадки 

жорстокого поводження щодо дитини відповідно до чинного 

законодавства. 

Відділ освіти 

Загальноосвітні  навчальні заклади 

Постійно 

3.Організовувати роботу психологічної служби системи освіти з дітьми, 

які постраждали від жорстокого поводження. 

ММК 

Загальноосвітні  навчальні заклади 

Постійно 

4.Проводити роз’яснювальну роботу з батьками та іншими учасниками 

навчально-виховного процесу з запобігання, протидії негативним 

наслідкам жорстокого поводження з дітьми. 

Загальноосвітні  навчальні заклади 

Постійно 

5.Розглядати на колегіях, педагогічних радах стан роботи органів 

управління освітою, навчальних закладів про додержання педагогічними 

працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від 

будь-яких форм фізичного або психічного насильства, розробляти 

відповідні заходи та підвищувати рівень персональної відповідальності 

керівників усіх структурних підрозділів освіти за дотриманням  

законодавства з цих питань. 

Відділ освіти 

Загальноосвітні  навчальні заклади 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 



   

     6. Залучати органи учнівського самоврядування до профілактичної роботи  

щодо  профілактики  насильства  серед  дітей. 

Загальноосвітні  навчальні заклади 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

7.  Проводити інноваційну науково-педагогічну діяльність, поширювати 

кращий досвід роботи навчальних закладів щодо запобігання насильству в 

дитячому середовищі, виховання у дітей та молоді толерантного  

ставлення  у суспільстві. 

ММК 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

8.Забезпечити навчальні заклади практичними психологами та 

соціальними педагогами відповідно до Положення про психологічну 

службу системи освіти  України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02.07.2009 №616, зареєстрованого в 

Міністерстві  юстиції  України   23.07.2009 № 687/16703. 

Відділ освіти 

Загальноосвітні  навчальні заклади 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

     9. Продовжити розміщення  скриньок «Довіри» в загальноосвітніх  

навчальних закладах з метою  виявлення  фактів  жорстокого  поводження  

з  дітьми, дотримання  прав  неповнолітніх. 

      Керівники  навчальних  закладів 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

10.Проводити соціологічні опитування в загальноосвітніх навчальних  

закладах з питань профілактики насильства серед учнівської молоді. 

ММК 

Загальноосвітні  навчальні заклади 

упродовж 2018 - 2019 н.р. 

 

 

 11. Забезпечити участь у семінарі-практикумі за участі соціальних 

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів з питань запобігання 

жорстокого поводження з дітьми. 

ММК 

грудень  2018  року 

 

 

Начальник відділу освіти       О.Лобик 


