
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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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 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про попередження насильства в сім'ї», 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 26.04.2003 № 616 «Про затвердження Порядку 
розгляду заяв та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу», з 
метою координації діяльності служб району з питань попередження насильства в сім'ї, в тому 
числі кіберзлочинів:

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

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

Перший заступник голови
районної державної адміністрації 
в. о. голови районної державної а> В.О. ВИСОЧИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
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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, Новопсковський відділ поліції 
Головного управління Національної поліції, селищні та 
сільські ради

2. Проводити профілактичну роз’яснювальну роботу серед громадськості щодо попередження 
жорстокого поводження з дітьми, кіберзлочинів та насильства в сім 'ї

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

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

Постійно
служба у справах дітей, відділ освіти райдержадміністрації, 
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
Новопсковський відділ поліції Головного управління 
Національної поліції, селищні і сільські ради

4. Продовжити роботу по залученню дітей із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, 
дітей-сиріт, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, та дітей із неповних сімей, дітей, 
що виховуються вітчимом, мачухою, у гуртки, спортивні секції за місцем проживання

Постійно
Сектор молодіжної політики, фізичної культури та спорту 
райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, 
служба у справах дітей райдержадміністрації

5. Продовжити практику організації правової освіти дітей та молоді щодо забезпечення їх прав та 
свобод шляхом проведення конкурсів, вікторин, диспутів, брейн-рингів, тощо.

Постійно
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у 
справах дітей, відділ освіти райдержадміністрації, 
Новопсковський відділ поліції Головного управління 
Національної поліції

6. Проводити профілактичну роботу серед батьків щодо попередження насильства в сім’ї.
Постійно
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти 
райдержадміністрації, центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді, управління соціального захисту 
райдержадміністрації, Новопсковський відділ поліції 
Головного управління Національної поліції

7. Створити банк даних про організації, установи та заклади, які працюють у напрямку попередження 
насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми та можуть надавати відповідні послуги, 
виготовити буклети або інформаційні листи із зазначенням назв установ та номерів їх телефонів



Протягом 2017 року
Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації
8. Вивчити стан роботи стосовно захисту прав дитини в закладах освіти району. Підготувати 

аналітичну довідку з цього питання.
IV  квартал 2017 року
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти 
райдержадміністрації

9. 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 низки 
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

10. Навчальним закладам району (25 загальноосвітнім школам району, Новопсковському професійному 
аграрному ліцею) забезпечувати своєчасне виявлення дітей шкільного віку, що навчаються у 
загальноосвітніх школах району, Новопсковському професійному аграрному ліцеї, які мають 
залежність від інтернет-ігор, зокрема, таких як „Синій кит”, „Розбуди мене о 4.20”, „Море китів”, 
„Кити пливуть вгору”, що пропагують самогубство

Постійно
відділ освіти райдержадміністрації, Новопсковський
професійний аграрний ліцей

11. Практичним психологам, які працюють в загальноосвітніх школах району, соціальному педагогу 
Новопсковського професійного аграрного ліцею проводити психологічну роботу з виявленими 
дітьми та надати їм всебічну психологічну допомогу щодо недопущення скоєння дітьми самогубства

Постійно
відділ освіти райдержадміністрації, Новопсковський
професійний аграрний ліцей

12. Розповсюдити в загальноосвітніх закладах району, Новопсковському професійному аграрному ліцеї 
роз’яснювальні матеріали щодо недопущення потрапляння дітей до груп Інтернет-ігор, що
пропагують доведення дітей до самогубства

Протягом 2017 року
служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти 
райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді

13. Організувати проведення психологічного експерименту : здійснення психологічної діагностики за 
методикою Г. Айзенка для виявлення дітей підліткового віку, які мають суїцидальні наміри.

Протягом 2017 року
відділ освіти райдержадміністрації, Районний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

14. Організувати проведення тижня сім’ї, та науково- практичної конференції «Сучасна сім’я та її 
виклики»

IV  квартал 2017 року, районний центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді

15. Активізувати співпрацю суб’єктів соціальної роботи. Провести загальні збори за місцем 
проживання, громадські слухання в територіальних громадах з питань ефективності профілактики 
правопорушень у дитячому та молодіжному середовищах.

Протягом 2017 року
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


