
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ПІ СТУПЕНІВ № 19 М.ЖИТОМИРА

НАКАЗ

РР 2022 р. м. Житомир № с£оіу

Про призначення уповноваженої особи 
для здійснення невідкладних заходів реагування 
у випадках виявлення фактів насильства та/або 
отримання заяв/повідомлень 
від постраждалої особи/інших осіб, 
недопущення випадків порушень прав дітей 
на 2022-2023 н.р.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1047 від 
02.10.2018 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, 
реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних 
працівників із іншими органами та службами», листа МОН України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в 
Україні» № 1/5735-22 від 30.05.2022, листів департаменту освіти 
Житомирської міської ради від 18.10.2018 року № 588, від 03.06.2022 № 875, 
наказу департаменту освіти Житомирської міської ради «Про протидію 
булінгу у закладах освіти» від 19.08.2022 № 149, недопущення випадків 
порушень прав дітей, запобіганню та протидії домашньому насильству

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити неухильне виконання законодавства України щодо 
попередження та протидії домашньому насильству, охороні дитинства, 
недопущення жорстокого поводження та порушення права дітей.

2. Призначити у 2022-2023 н.р. заступника директора з виховної роботи 
Кучківську Н. М. уповноваженою особою для здійснення невідкладних 
заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або 
отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб, якій у 
разі звернення щодо виявлення підозри вчинення насильства діяти 
відповідно до п. 3.3. наказу МОН України № 1047 від 02.10.2018 року.

3. Педагогічні працівники, медичний та господарсько-обслуговуючий 
персонал закладу 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, передають уповноваженій особі закладу освіти, а у разі її 
відсутності - безпосередньо керівникові закладу освіти чи іншим 
заступникам директора інформацію про дитину з метою планування 
подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або 
іншої допомоги постраждалому.



4. Класним керівникам та класоводам:
організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів із 
учасниками освітнього процесу (здобувачами освіти, батьківською 
громадськістю класу) з питань запобігання та протидії насильству, у 
тому числі стосовно дітей та за участю дітей;
організувати контроль за учнями та сім'ями, що потребують 
додаткової педагогічної уваги та потрапили в складні життєві 
обставини

5. Педагогічним працівникам школи під час освітнього процесу сприяти 
створенню позитивного емоційного стану серед учнів та батьківської 
громадськості, надавати приклад коректної поведінки, ефективного 
міжособистісного спілкування, створювати серед громадськості міста 
позитивного іміджу освітнього закладу.

6. Спеціалістам соціально-психологічної служби школи Петричук І. В. та 
Мартинюк Н.В.:

організувати соціально -  психологічний супровід родин, які 
опинились у складних життєвих обставинах, організовувати 
співпрацю з представниками суміжних служб;
розмістити на інформаційних стендах школи та сайті контактну 
інформацію уповноваженої особи закладу, організацій та установ, 
служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися у 
випадку домашнього насильства;
сприяти проведенню інформаційно-просвітницьких заходів в 
освітньому закладі з метою запобігання випадків насильства та 
жорстокого поводження серед учасників освітнього процесу, 
залучаючи до відповідної роботи спеціалістів суміжних служб.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Лариса БІЛОКОНЬ


