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Координаційної ради у справах дітей облдержадміністрації 
 

 

від  21.11.2017                                                                        м.  Краматорськ 

          

Про  організацію   роботи  в області 

з    попередження    насильства    та   

жорстокого поводження  щодо  дітей 

 

Заслухавши і обговоривши питання: «Про організацію роботи в області з 
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координаційна рада у справах дітей облдержадміністрації відзначає.  

В області вживаються заходи щодо, захисту дитини від фізичного, 

психічного, сексуального, економічного насильства, попередження  жорстокого 

поводження з дітьми, формування світогляду дітей та їх  відповідального 

ставлення до свого  життя,  своєчасного виявлення та взяття на облік дітей з 

сімей, які опинилися у  складних життєвих обставинах, де батьки вчиняють 

насильство.  

Службами у справах дітей,  управліннями та відділами у справах сім’ї та 

молоді,  закладами освіти, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, відділами/секторами ювенальної превенції Національної поліції 

проведено 360 спільних профілактичних заходів за участю батьків, дітей, 

громадськості,  спрямованих на запобігання насильству та жорстокому 

поводженню з дітьми. 

Протягом 9 місяців 2017 року до служб у справах дітей надійшло 67 

повідомлень про факти вчинення насильства над дітьми. Через загрозу життю і 

здоров’ю з сімей було вилучено 8 дітей. З причини скоєння насильства над 

дітьми в суди направлено позови про позбавлення батьківських прав батьків 

відносно 4 дітей, про відібрання 2 дітей у батьків  без  позбавлення їх 

батьківських прав. 

Разом з тим, з боку  служб у справах дітей міських рад та 

райдержадміністрацій послаблена  координація дій з установами, 

організаціями, закладами, причетними до вирішення питань щодо 

попередження насильства стосовно дітей.  

Потребує  перегляду система роботи з раннього виявлення сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, і де є загроза вчинення насильства 

та жорстокого поводження з дітьми, та надання їм якісних соціальних послуг 

Виходячи з вищезазначеного, координаційна рада у справах дітей  

облдержадміністрації 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Райдержадміністраціям,    військово – цивільним     адміністраціям,  
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рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад: 

 

1.1. Розглядати на засіданнях виконкомів міських рад, рад об’єднаних 

територіальних громад та колегій райдержадміністрацій питання щодо 

контролю за умовами утримання  та виховання дітей, які проживають в сім’ях, 

що опинились у складних життєвих обставинах, які зазнали насилля та 

жорстокого поводження, життю і здоров’ю яких загрожує небезпека та вживати  

заходи щодо соціально-правового захисту таких дітей. 

                                                       Термін виконання: не рідше одного разу на рік 

 

1.2. Забезпечити ефективну діяльність дорадчих органів з комплексного 

вирішення питань сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

                                                                                Термін виконання:  постійно 

 

1.3. Посилити взаємодію служб у справах дітей, центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, відділів ювенальної превенції  Національної поліції, 

навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи у 

об’єднаних територіальних громадах, посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, виконавчої влади з питань виявлення дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, через ухилення батьків від виконання своїх 

обов’язків стосовно догляду та виховання дитини, в яких батьки у зв’язку з 

тривалою хворобою не можуть виконувати належним чином батьківські 

обов’язки, в яких виявлено насильство, жорстоке поводження з дитиною, з 

метою здійснення комплексних заходів щодо запобігання та припинення 

насильства в сім’ї та поза сімейним оточенням, забезпечення захисту прав та 

інтересів дітей. 

                                                                     Термін виконання:  постійно 

 

1.4. Забезпечити негайне інформування всіма органами та службами, 

причетними до вирішення проблем дитинства, про виявлені факти існування 

загрози життю та здоров’ю дитини служб у справах дітей за місцем виявлення 

такої дитини та здійснення заходів реагування відповідно до вимог 

законодавства, в тому числі негайного відібрання дитини у батьків при 

безпосередній загрозі її життю та здоров’ю.  

              Термін виконання:  постійно 

 

1.5. Організувати проведення на місцях інформаційно-просвітницької 

роботи серед населення з розповсюдженням в дитячих установах та житлових 

будівлях плакатів/буклетів, які містять ознаки насильницької поведінки та 

контактні дані установ, які безпосередньо надають допомогу у разі виявлення 

жорстокого поводження з дітьми, або реальної загрози його вчинення. 

                                                                  Термін виконання: І квартал  2018 року 
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1.6. Розглянути можливість  кадрового забезпечення центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, згідно з  нормативами  визначеними наказом 

Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 р. № 709 «Про 

затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді». 

                                                               Термін виконання: І квартал  2018 року 

 

1.7. Організувати проведення масових заходів в рамках щорічної 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», забезпечити їх широке 

висвітлення в засобах масової інформації. 

                              Термін виконання: 25 листопада - 10 грудня 2017 року 

 

2. Службі у справах дітей облдержадміністрації /Тимофеєва/:  

 

 Забезпечити чітку взаємодію та координацію роботи відділів,  управлінь, 

служб у справах дітей міських рад та райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад, направлену  на захист прав та законних інтересів дітей, 

попередження насильства та жорстокого поводження з ними.   

                                                                         Термін виконання:  постійно 

                                                                                              

3. Службі у справах дітей у справах дітей, управлінню у справах сім’ї 

та молоді /Золкіна/, департаменту освіти і науки /Оксенчук/, департаменту 

охорони здоров’я  /Узун/ облдержадміністрації, управлінню превентивної 

діяльності головного управління Національної поліції в Донецькій області 

/Горустович/, обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

/Балаболка/: 

 

3.1 Забезпечити активну співпрацю з благодійними, громадськими, 

волонтерськими організаціями, фондами, які працюють з сім'ями і дітьми, які 

постраждали від насилля або жорстокого поводження. 

                                                                                     Термін виконання: постійно 

 

          3.2. Налагодити міжсекторальну взаємодію служб у справах дітей, 

відділів у справах сім’ї та молоді,  центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, відділів/секторів ювенальної превенції, відділів освіти, медичних 

закладів у містах та районах області з питань раннього виявлення сімей з 

дітьми, в яких існує загроза скоєння насилля або жорстокого поводження. 

                                                                                     Термін виконання: постійно   

                                                                                      

4. Департаменту  освіти і науки облдержадміністрації /Оксенчук/:  

 

4.1. Забезпечити проведення в кожному навчальному закладі психолого-

педагогічного супроводу дітей, які постраждали від насильства або жорстокого 

поводження. 

                                                                                  Термін виконання: постійно 
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4.2. Організувати проведення в навчальних закладах роз′яснювальної 

роботи з батьками та іншими учасниками  навчально-виховного процесу із 

запобігання, протидії негативним наслідкам насильства та жорстокого 

поводження з дітьми, щодо недоцільності та небезпеки перебування дітей без 

супроводу дорослих в вечірні та нічні часи, попередження нещасних  випадків 

від необережного поводження з вибуховими пристроями, формування 

правосвідомості дітей, здорового способу життя, їх відповідального ставлення  

до  збереження життя та здоров’я дітей.  

                                Термін виконання:  впродовж 2017-2018 навчального року 

 

4.3 Посилити індивідуальну роботу з дітьми, з метою виявлення ризику 

суїцидальної поведінки у дітей,  а також негативного психологічного впливу на 

них соціальних мереж. 

                                  Термін виконання:  впродовж 2017-2018 навчального року 

 

4.4. У навчальній роботі з дітьми використовувати рекомендований 

Міністерством освіти і науки України посібник «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадська позиція». 

                                    Термін виконання:  впродовж 2017-2018 навчального року 

 

4.5. Активізувати інформаційно-просвітницьку роботу стосовно 

попередження торгівлі дітьми, зосереджуючись на ризиках заманювання через 

обіцянки роботи та навчання за кордоном. 

                                    Термін виконання:  впродовж 2017-2018 навчального року 

 

4.6. Забезпечити проведення роботи психологічної служби системи освіти 

з дітьми, які постраждали від жорстокого поводження або насильства. 

                                      Термін виконання:  впродовж 2017-2018 навчального року 
 

4.7. Провести роботу з ознайомлення учнів із законодавчою базою з 

питань попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми, 

організації роботи з постраждалими. 

                                     Термін виконання:  впродовж 2017-2018 навчального року 

 

 5. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації 

/Золкіна/: 

 

5.1. Підвищувати рівень культури сімейних стосунків і відповідальності 

батьків за виконання своїх обов’язків, переважно направлених на захист життя 

та здоров’я дитини, шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, 

що сприяють формуванню сімейних цінностей та культури сімейних стосунків. 

                                                                                   Термін виконання: постійно 
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5.2. Забезпечити організаційну та координаційну роботу щодо  

проведення в області заходів із запобігання  усім формам домашнього 

насильства та торгівлі дітьми. 

                                                                                   Термін виконання: постійно 

 

5.3.  Залучати громадські, благодійні організації, об'єднання громадян до 

проведення заходів щодо попередження насильства в сім'ї та поза сімейним 

оточенням, популяризації здорового способу життя, підвищення ролі сім'ї в 

суспільстві. 

                                                                                 Термін виконання: постійно 

 

5.4. Організувати та проводити інформаційні кампанії з метою 

підвищення обізнаності населення щодо проблем насильства в сім’ї та поза 

сімейним оточенням. 

                                                                                  Термін виконання: постійно 

 

6. Департаменту  охорони здоров’я облдержадміністрації /Узун/: 

 

6.1. Забезпечити взаємодію медичних  закладів з територіальними 

органами Національної поліції, службами у справах дітей щодо своєчасного 

інформування про випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми, а 

також виявлення дітей, які проживають в сім’ях, що опинились у складних 

життєвих обставинах.             

                                                                                  Термін виконання: постійно 

 

6.2. Сприяти розповсюдженню у закладах охорони здоров’я буклетів, що  

містять ознаки насильницької поведінки та контактні дані установ, які 

безпосередньо надають допомогу у разі виявлення жорстокого поводження 

щодо дитини, або реальної загрози його вчинення, соціальної реклами з питань 

здорового способу життя та відповідального батьківства.  

                                                                                   Термін виконання: постійно 

 

7. Обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

/Балаболка/: 

 

          7.1. Проаналізувати в містах та районах області стан охоплення 

соціальним супроводом сімей з дітьми, що проживають в сім’ях, які опинилися 

у складних життєвих обставинах, постраждали від насилля або жорстокого 

поводження. Вжити заходів щодо максимального охоплення соціальним 

супроводом вищезазначених сімей з дітьми. 

                                                                Термін виконання: IV квартал 2017року 

 

7.2. Налагодити взаємодію центів соціальних служб  для сім’ї, дітей та 

молоді та служб у справах дітей у містах та районах області із забезпечення 

виявлення  випадків жорстокого поводження щодо дитини, своєчасного 
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взаємоінформування та  взяття на облік дітей та сімей, в яких скоєно 

насильство над дітьми, або існує реальна загроза його вчинення.  

                                                                                     Термін виконання: постійно 

 

7.3. Проводити роз'яснювальну роботу в сім'ях, в яких вчинено 

насильство або існує реальна загроза його вчинення, повідомляти батьків про 

передбачену законодавством відповідальність, а також про права, заходи та 

послуги, якими вони можуть скористатися.  

                                                                                   Термін виконання: постійно 
 

8. Рекомендувати управлінню превентивної діяльності Головного 

управління Національної поліції в Донецькій області /Горустович/: 

 

8.1. Забезпечити проведення правовиховної роботи з учнями та батьками 

в навчальних закладах щодо роз'яснення положень Закону України «Про 

попередження насильства в сім'ї», наслідків жорстокого поводження з дітьми в 

сім'ях та поза сімейним оточенням. 

                                      Термін виконання:  впродовж 2017-2018 навчального року
   

8.2. Посилити  роботу територіальних підрозділів Національної поліції, з 

іншими зацікавленими структурами, які працюють з дітьми, щодо оперативного 

відпрацювання місць та районів з метою виявлення дітей, які потерпіли від 

насильства, жорстокого поводження, а також схильних до бродяжництва, 

бездоглядності, вживання алкогольних напоїв, токсичних та наркотичних 

речовин з метою попередження будь-яких проявів фізичного, психологічного, 

сексуального або економічного насильства над дитиною. 

                                                                                  Термін виконання: постійно 
 

8.3. Відновити практику  оперативного повідомлення служб у справах 

дітей про зниклих дітей та дітей, які самовільно залишили домівки або інші 

місця постійного проживання,  для  своєчасного з’ясування причин і умов, які 

сприяли цим явищам та координації дій щодо їх усунення.   

                 Термін виконання: постійно 

 

9. Службам у справах дітей Маріупольської, Краматорської, 

Покровської, Слов’янської, Бахмутської, Мирноградської  міських рад, 

Волноваської, Слов’янської райдержадміністрацій розглянути на засіданнях 

координаційних рад питання попередження насильства в сім’ї та поза сімейним 

оточенням або його ймовірного вчинення відносно дитини та вжити заходів 

щодо їх попередження  у 2018 році. 

                                                                    Термін виконання:  І квартал 2018 року 

 

10. Службам у справах дітей міських рад та райдержадміністрацій: 

   

 10.1. Забезпечити проведення семінарів, нарад, конференцій з представниками 



 7 

органів опіки та піклування сільських та селищних рад, закладами, установами, 

організаціями, структурними підрозділами виконкомів міських рад та 

райдержадміністрацій, які опікуються дітьми, з метою своєчасного виявлення  

випадку жорстокого поводження щодо дитини, взаємоінформування, 

поглиблення знань діючого законодавства щодо захисту прав дітей та його 

практичного застосування. 

      Термін виконання:протягом 2018 року 

 

10.2. Забезпечувати реабілітацію дітей, які потерпіли від різних видів 

насильства, інших форм жорстокого поводження з урахуванням найкращих 

інтересів дитини. 

                                                                            Термін виконання: постійно 

 

10.3. Забезпечувати негайне  вилучення дитини з небезпечного оточення у 

разі загрози її  життю та здоров’ю та притягнення до відповідальності осіб, які  

скоїли  насильство над дитиною або жорстоко поводяться з нею.  

                                                             Термін виконання: у разі необхідності 

 

10.4. Вжити невідкладних заходів покращення профілактичної роботи з 

виявлення та попередження насильства в сім’ї та  поза нею, приділяючи 

належну увагу кожному повідомленню, яке стосується захисту дитини від 

насильницьких дій, жорстокого поводження з нею та її долі. 

                                                                            Термін виконання: постійно 

 

10.5. Проводити роз’яснювальну роботу з дорослою аудиторією на 

батьківських зборах в дошкільних, навчальних, позашкільних закладах, 

трудових колективах, щодо культури сімейних стосунків, своєчасного 

інформування  відповідних служб про випадки виявленого насильства або 

жорстокого поводження чи загрози його вчинення до дитини та 

відповідальності за вчинені дії перед законом. 

Термін виконання:протягом 2018 року 
 

10.6. Забезпечити координацію дій щодо створення в навчальних, 

дошкільних, позашкільних закладах, закладах культури, медичних установах 

інформаційних куточків на яких розміщувати наочний матеріал про 

неприпустимість жорстокого поводження щодо дитини,  відповідальності за 

скоєні дії.  

                                                            Термін виконання:  І квартал 2018 року 

 

10.7. Спільно з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей  та молоді, 

відділами освіти, іншими структурами та установами, що діють в інтересах 

дітей,  вжити ефективних заходів щодо профілактики насильства, жорстокого 

поводження, торгівлі дітьми, розробити методичні рекомендації, пам’ятки, 

буклети   з   метою   формування  негативного  ставлення суспільства до такого  
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явища як насильство та жорстоке поводження з дітьми.   

Термін виконання: протягом 2018 року  

 

11. Про виконання рішення поінформувати службу у справах дітей 

облдержадміністрації до 25.01.2018 та 25.12.2018. 

 

 

 

Голова координаційної ради  

у справах дітей облдержадміністрації,  

заступник  голови облдержадміністрації                                               І.С. Стокоз  

   

 

 

 

 


