
Алгоритм 

реагування в закладі освіти на випадки  домашнього насильства  
 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 7 грудня 2017 року, Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству  і  насильству за 

ознакою статті затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 

№658 (п.39-41), на виконання наказу МОН України «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників з іншими органами та службами» від 02.10.2018 №1047, наказу 

ТВО від 30.10.2018 №428р «Про заходи щодо протидії домашньому насильству». 

 

Попередні заходи: 

1.Визначення уповноваженої особи, з працівників закладу освіти для здійснення 

невідкладних  заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або 

отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб. 

2. Інформаційно – просвітницькі, виховні заходи із учасниками освітнього процесу з 

питань запобігання та протидії насильству.  

3. Інформація на стендах, сайтах закладів освіти про уповноважену особу закладу, 

контактні телефони організацій та установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких 

слід звернутися у випадку домашнього насильства (поліція – 102, Національна дитяча 

«гаряча лінія» - 0-800-500-333, Національна «гаряча лінія» з протидії домашньому 

насильству -116-123, 0-800-500-225 та 116-111) 

 

У разі виявлення фактів насильства  
 

Крок 1. Організація соціально-психологічного супроводу постраждалого, надання 

медичної допомоги (у разі потреби). Дотримання принципу конфіденційності.  

 

Крок 2. Протягом доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти 

інформувати уповноважений підрозділ органу Національної поліції, службу у справах 

дітей, територіальний відділ освіти Шевченківського району. 

 

- Шевченківське відділення поліції  Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області,  

начальник, підполковник поліції Гордієнко О.П.(287-22-20, чергова частина – 287-22-02, 

shevd@zp.npu.gov.ua); 

 

старший інспектор ювенальної превенції, майор поліції Гречко М.О. – 0506499506. 

 

- Відділ по  Шевченківському району служби(управління) у справах дітей 

Запорізької міської ради, начальник Кисельова О.І. (289-90-77, 289-90-76 факс, 

ssd_shev@ukr.net) 

- Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, директор 

Токарева Л.В.  zmcsssdm@ukr.net 

 

Крок 3. Фіксування необхідної інформації в журналі реєстрації фактів виявлення 

(звернення) про вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (закладу 

освіти) за формою згідно з додатком 3 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству  і  насильству за ознакою статті 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658. 

Крок 4.  Організація корекційної роботи психологічної служби, соціально-педагогічний 

супровід з жертвою та її кривдником. 
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