
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Про затвердження заходів з проведення профілактичної роботи щодо захисту дітей від 
жорстокого поводження, в тому числі кіберзлочинів, у  Новопсковському районі

Відповідно до ст.ст. 6, 13, 16, 22, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 
Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про органи і служби у справах 
дітей та спеціальні установи для дітей», Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, 
дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 
«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», з метою координації 
діяльності служб району з питань запобігання та протидії домашньому насильству, в тому 
числі кіберзлочинів,

з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити заходи з проведення профілактичної роботи щодо захисту дітей від 
жорстокого поводження, в тому числі кіберзлочинів, у Новопсковському районі, що 
додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 
від 03 жовтня 2017 року № 841 «Про затвердження заходів з проведення профілактичної 
роботи щодо захисту дітей від жорстокого поводження, в тому числі кіберзлочинів, у 
Новопсковському районі».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації О.Скорохода.

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков №

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови райдержадміністрації

гіги, чиї ЛЗГ________

Заходи
з проведення профілактичної роботи щодо захисту дітей від жорстокого поводження, 

в тому числі кіберзлочинів, у Новопсковському районі

1. Забезпечувати своєчасне виявлення неблагополучних сімей, сімей, які опинились в складних 
життєвих обставинах, їх облік, систематичну перевірку умов утримання і виховання 
неповнолітніх.

Постійно
центр соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді, 
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, служба у справах дітей 
райдержадміністрації, відділ освіти 
райдержадміністрації, виконкоми селищних та 
сільських рад району, Новопсковський відділ поліції 
Головного управління Національної поліції (за згодою)

2. Проводити профілактично - роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо попередження 
жорстокого поводження з дітьми, кіберзлочинів та домашнього насильства.

Постійно
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, центр соціальних служб для 
сім ’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей 
райдержадміністрації, відділ освіти 
райдержадміністрації, Новопсковський відділ поліції 
Головного управління Національної поліції (за згодою)

3. Надавати правові, психологічні, соціально-медичні послуги з метою забезпечення соціального 
захисту та повноцінної життєдіяльності, адаптації в суспільстві дітей, які постраждали від 
жорстокого поводження, кіберзлочинів, та громадян, які постраждали від домашнього насильства.

Постійно
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ 
освіти райдержадміністрації, центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, виконкоми селищних та 
сільських рад району, Новопсковський відділ поліції 
Головного управління Національної поліції (за згодою)

4. Проводити роботу щодо залучення дітей пільгових категорій до участі в гуртках, спортивних 
секціях за місцем проживання.

Постійно
сектор з питань молоді, спорту та охорони здоров'я 
райдержадміністрації, відділ освіти 
райдержадміністрації, служба у справах дітей 
райдержадміністрації

5. Проводити профілактичну роботу, спрямовану на підвищення правової освіти дітей та молоді 
щодо забезпечення їх прав та свобод шляхом проведення конкурсів, вікторин, диспутів.



Постійно
центр соціальних служб для с ім ’ї, дітей та молоді, 
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ 
освіти райдержадміністрації, Новопсковський відділ 
поліції Головного управління Національної поліції (за 
згодою)

6. Проводити профілактичну роботу серед батьків щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству.

Постійно
служба у справах дітей райдержадміністрації, 
управління соціального захисту населення 
райдержадміністрації, центр соціальних служб для 
сім ’ї, дітей та молоді, відділ освіти 
райдержадміністрації, Новопсковський відділ поліції 
Головного управління Національної поліції (за згодою)

7. Активізувати роз’яснювальну роботу серед батьків щодо їх відповідальності за створення 
належних умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх дітей. Проводити роботу щодо 
притягнення до відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, у разі невиконання ними 
обов’язків, передбачених законодавством, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

Постійно
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ 
освіти райдержадміністрації, центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, Новопсковський відділ 
поліції Головного управління Національної поліції (за 
згодою)

8. Закладам загальної середньої освіти району, Новопсковському професійному аграрному 
ліцею забезпечувати своєчасне виявлення дітей, які мають залежність від інтернет -  ігор, 
що наносять шкоду життю та здоров’ю дитини.

Постійно
відділ освіти райдержадміністрації, Новопсковський 
професійний аграрний ліцей (за згодою)

9. Практичним психологам закладів загальної середньої освіти району та 
Новопсковського професійного аграрного ліцею проводити профілактичну роботу з 
дітьми групи ризику та надавати їм всебічну психологічну допомогу щодо недопущення 
скоєння дітьми самогубства та заподіяння шкоди власному здоров’ю.

Постійно
відділ освіти райдержадміністрації, Новопсковський 
професійний аграрний ліцей (за згодою)

10. Проводити в закладах загальної середньої освіти району, Новопсковському 
професійному аграрному ліцеї роз’яснювальну роботу з метою недопущення потрапляння 
дітей до груп інтернет - спільнот, що пропагують радикальні дії, пов’язані з 
правопорушеннями та нанесенням шкоди здоров’ю.

Постійно
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ 
освіти райдержадміністрації, центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді


