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Одеса

№ 320/ОД

Про активізацію роботи щодо
попередження проявів жорстокого
поводження з дітьми або загрози
щодо його вчинення в начальних
закладах Одеської області
Відповідно до Конвенції ООН Про права дитини, законів України «Про
охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»,
«Про попередження насильства в сім’ї», наказу Міністерства освіти і науки
молоді та спорту України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо
запобігання насильству над дітьми», наказів Міністерства освіти і науки
України від 19.08.2014 № 564/836/945/577 «Про затвердження Порядку
розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми
або загрози його вчинення», листа Міністерства соціальної політики України
від 25.07.2017 №15027/0/2-17/37 «Про забезпечення найкращих інтересів дітей,
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у
сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях і дитячих будинках
сімейного типу» з метою поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей,
учнів та вихованців навчальних закладів області, забезпечення найкращого
врахування потреб дітей, які постраждали від жорстокого поводження або
загрози щодо його вчинення
НАКАЗУЮ:
1.
Керівникам органів управління освітою районних державних
адміністрацій, директорам навчальних закладів обласної комунальної власності,
та рекомендувати керівникам органів освіти міських рад, об’єднаних
територіальних громад, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів
приватної форми власності:
1.1.
Неухильно дотримуватися вимог законодавства щодо забезпечення
захисту дітей від жорстокого поводження або загрози щодо його вчинення.
1.2.
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
№ 564/836/945/577564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду
звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або
загрози його вчинення».
1.3.
Здійснювати приймання звернень та повідомлень про випадки
жорстокого поводження щодо дитини відповідно до чинного законодавства.
1.4.
Організовувати роботу соціально - психологічних служб системи
освіти з дітьми, які постраждали від жорстокого поводження.
1.5.
Проводити роз’яснювальну роботу з батьками та іншими
учасниками навчально-виховного процесу з запобігання, протидії негативним
наслідкам жорстокого поводження з дітьми.
1.6.
Розглядати на колегіях, педагогічних радах стан роботи органів
управління освітою, навчальних закладів про додержання педагогічними
працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будьяких форм фізичного або психічного насильства, розробляти відповідні заходи
та підвищувати рівень персональної відповідальності керівників усіх
структурних підрозділів освіти за дотриманням законодавства з цих питань.
1.7.
Розмістити скриньки «Довіри» в загальноосвітніх навчальних
закладах з метою виявлення фактів жорстокого поводження з дітьми,
дотримання прав неповнолітніх.
2.
Відділу дошкільної, корекційної освіти та соціального роботи
управління нормативності та якості освіти Департаменту Углік О.В. :
2.1.
Попередити керівників навчальних закладів обласної комунальної
власності про їх персональну відповідальність за дотримання чинного
законодавства з питань захисту вихованців у підпорядкованих закладах освіти
(під підпис).
2.2. У разі виявлення фактів фізичного та психічного насилля, недбалого
і жорстокого поводження з дітьми терміново подавати матеріали на моє ім`я
для притягнення керівника до відповідальності.
2.3. Тримати на постійному контролі стан дотримання навчальними
закладами обласної комунальної власності чинного законодавства з питань
захисту вихованців від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,
порушення їх прав, жорстокого поводження.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту - начальника управління нормативності та якості освіти
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Стельмах Н.О.
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