
План заходів запобігання домашньому насильсі 
порядок здійснення невідкладних заходів реагуванні 

у випадках виявлення фактів домашнього насильства 
(або отримання заяв/повідомлень про такі факти) 

у ЖЗДО № 34 

верджую 
№ 3 4 

Шпита 

План заходів 
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальні 

1. Дидактичні ігри зі старшими дошкільниками 
«Права дитини», «Права дитини у казках». 

грудень Ашихіна М.А. 

2. Групова консультація (інформація у батьківські вайбер-
групи) на тему: «Як спілкуватися з дитиною?» 

листопад Ашихіна М.А. 

3. Інформація на сайт закладу 
«Права дітей стосовно своїх батьків». 

грудень Ашихіна М.А. 

4. Інформація у батьківські вайбер-групи: «Безпека дитини і 
дисципліна» 

квітень Ашихіна М.А. 

5. Інформація на стенд соціального педагога: «20 важливих 
книг для батьків про виховання і розвиток дитини» 

січень Ашихіна М.А. 

6. інформація у батьківські вайбер-групи: «Ознаки стресу у 
дітей». 

лютий Ашихіна М.А. 

7. Інформація на стенд соціального педагога 
«10 грудня - день прав людини». 

грудень Ашихіна М.А. 

8. Пам'ятка для осіб, які переселилися з Донецької та 
Луганської областей внаслідок збройного конфлікту 
«Як впоратися зі стресом» 

жовтень Ашихіна М.А. 

9. Розгляд питань захисту дітей від домашнього насильства на 
батьківських зборах. 

щороку Ашихіна М.А. 

10. Оприлюднення інформаційно-просвітницьких матеріалів з 
питань запобігання та протидії домашньому 
насильству на сайті закладу. 

систематично Долінчук І.О., 
педагоги груп і 

класів 
11. Розміщення на веб-сайті закладу контактної інформації про 

уповноважених осіб закладу, організацій та установ, служб 
підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися у 
випадку домашнього насильства. 

до 30.09.2020 Долінчук І.О. 

12. Підготувати та розмістити у батьківських вайбер-групах 
інформаційно-просвітницькі листівки, буклети, бюлетні 3 
питань ознак домашнього насильства, протидії та захисту 
від нього. 

до 31.12.2020 Снігир В.М. 
Ашихіна М.А., 

педагоги 

13. Розробити методичні рекомендації для педагогів з питань 
надання психологічної допомоги дітям, 
постраждалим від домашнього насильства. 

до 31.05.2021 Ашихіна М.А. 

14. Спостереження за психологічним мікрокліматом у 
дитячому колективі. 

постійно Педагоги 



Порядок здійснення невідкладних заходів реагування 
у випадках виявлення фактів домашнього насильства 

(або отримання заяв/повідомлень про такі факти) 
у ЖЗДО № 34 

(відповідно до п.39-41 Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 

затвердженого постановою КМУ від 28.08.2018 р. № 658 
№ 
з/п 

Заходи Термін Відповідальні 

1. Повідомити директора про виявлені факти домашнього 
насильства. негайно 

педагоги, 
всі працівники 

закладу 
2. Вчасне виявлення симптомів неблагополуччя в поведінці 

та настрої дітей. постійно 
педагоги, 

всі працівники 
закладу 

3. Фіксація необхідної інформації в журналі реєстрації фактів 
виявлення (звернення) про вчинення 
домашнього насильства стосовно дітей. 

негайно Шпита Г.І. 

4. Надання медичної допомоги (у разі потреби). негайно медичні сестри 
5. Повідомлення про виявлений факт в Житомирський відділ 

поліції ГУНП в Житомирській області та в службу у 
справах дітей Житомирської міської ради, департамент 
освіти Житомирської міської ради. 

протягом доби 
за 

допомогою 
телефонного 

зв'язку, 
електронної 

пошти 

Шпита Г.І. 

6. Організація роботи практичного психолога та/або 
соціального педагога з постраждалою дитиною. систематично 

педагоги, 
всі працівники 

закладу 
7. Звіт про результати здійснення повноважень у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству. щоквартально 
педаї оі и, 

всі працівники 
закладу 



План заходів запобігання булін 
порядок здійснення невідкладних заходів 

у випадках виявлення фактів булінгу 
(або отримання заяв/повідомлень про такі факти) 

у ЖЗДО № 34 

Затверджую 
кторЖЗДО № 34 

Плап заходів 
№ 
з/п 

Заходи Терміни Відповідальні 

1. Опрацювання нормативно - правових документів, щодо 
попередження насильства та булінгу. 

постійно члени 
адміністрації 

п Спостереження за психологічним мікрокліматом у 
дитячому колективі. 

впродовж 
року 

педагоги 

4. Формування навичок дружніх стосунків серед вихованців 
ЗДО, проведення бесід з дітьми щодо забезпс-і^шіл 
попередження насильства та булінгу, обговорення 
проблемних ситуацій. 

впродовж педагоги 

5. Розгляд питань захисту дітей від булінгу, мобінгу на 
батьківських зборах старших дошкільних груп, перегляд 
тематичних відеосюжетів. 

щороку Снігир В.М., 
Ашихіна М.А. 
педагоги груп 

6. Розміщення на веб-сайті закладу контактної інформації 
про уповноважених осіб закладу, орі аііізацііі іа усіш-шв, 
служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід 
звернутися у випадку булінгу (цькування). 

систематично Долінчук І.О., 
^Х XX х XX 

7. Розміщення на веб-сайті закладу: 
- плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню) в закладі; 
- порядку подання та розгляду (з дотриманням 
конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) 
в закладі; 
- порядку реагування на доведені випадки булінгу 
(цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних 
до булінгу (цькування). 

вересень Долінчук І.О. 
Ашихіна М.А 

8. Інформація на стенд соціального педагога: 
«Булінг у ЗДО: міф чи реальність». 

жовтень Ашихіна М.А. 

9. Консультація для батьків (онлайн-консультація або 
інформація у вайбер-групи): 
«Як навчити дитину знайомитися та знаходити друзів» 

вересень Ашихіна М.А. 

10. Виступ на нараді при завідувачу: 
«Хто такі діти «групи ризику?» 

впродовяс 
року 

Ашихіна М.А. 

11. Пам'ятка для батьків: 
«Прояви стресу та неврозу у дітей» 

квітень Ашихіна М.А. 

12. Інформація у батьківські куточки (вайбер-групи): 
«Чому треба навчати дітей задля попередження ситуації 
булінгу» 

листопад Ашихіна М.А. 

13. Консультація (онлайн або інформація через батьківські 
вайбер-групи) для батьків: 

грудень Долінчук І.О. 



«Як навчити дитину цивілізовано виражати гнів?» 
(профілактика булінгу) 

14. Проведення діагностики стану психологічного клімату в 
старших дошкільних групах, виявлення референтних груп, 
дітей в ізоляції, дітей, які зазнали або можуть 
піддаватися булінгу. Проведення анонімного анкетування 
серед батьків. Створення профілактично-просвітницьких, 
корекційно-розвивальних програм роботи з групою, 
окремими дітьми. 

'листопад, 
квітень -

ретест 

Долінчук І.О. 
ншилша 
педагоги груп 

15. Створення комфортного позитивного психологічного 
клімату в дитячих колективах груп і класів. Припинення 
будь-яких проявів нетолерантності між дітьми. 

систематично педагоги 

16. Підготувати та розмістити у батьківських вайбер-групах та на 
веб-сайті закладу інформаційно-просвітницькі листівки, 
буклети, пам'ятки з питання булінгу у дошкільному віці, 
профілактики, протидії і захисту від нього. 

впродовж 
року 

Снігир В.М., 
Ашихіна М.А. 

Порядок здійснення невідкладних заходів реагування 
у випадках виявлення фактів булінгу 

(або отримання заяв/повідомлень про такі факти) 
у ЖЗДО № 34 

(відповідно до рекомендацій МОРІ України щодо застосування норм Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 

18.12.2018 р. № 2657-УІІІ;методичних рекомендацій департаменту освіти ЖМР щодо 
формування безпечного освітнього простору, запобігання булінгу та мобінгу) 

№ 
з/п 

Заходи Терміни Відповідальні 

1. Вчасне виявлення симптомів неблагополуччя в поведінці та 
настрої дітей 

постійно всі педагоги 

2. Повідомити директора про випадки булінгу (цькування), 
учасниками або свідками якого вони стали, або 
підозрюють про його вчинення по відношенню до інших 
осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали 
достовірну інформацію від інших осіб 

негайно 

негайно 

педагоги, 
всі працівники 

закладу, 
батьки 

Шпита Г.І. 
о і . Прийняття рішення (наказ) про проведення розслідування 

із визначенням уповноважених осіб. Проведення 
розслідування. 

негайно 

негайно 

педагоги, 
всі працівники 

закладу, 
батьки 

Шпита Г.І. 

4. Надання соціальних і психолого-педагогічних послуг 
здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його 
свідками або постраждали від булінгу (цькування). 

комплексно 
поки є 

потреба 

Ашихіна М.А., 
педагоги 

5. 
Створення (наказ) комісії з розгляду результатів 
проведеного розслідування випадку булінгу 

після 
отримання 
результатів 

розслідування 

Т Т Т . . . . . , V т 
і . . і . І ХххХ X сі X , Х . 

6. 
Проведення засідання комісії з розгляду результатів 
проведеного розслідування. 

після видання 
наказу 

про створення 
комісії 

Шпита Г.І. 

7. Реєстрація рішення комісії в окремому журналі. 
Збереження протоколу засідання комісії в паперовому 
вигляді з оригіналами підписів всіх членів комісії. 

в день 
засідання 

комісії 
постійно 

ттт "Г т 



8. 

Повідомлення про виявлений факт в Житомирський 
відділ поліції ГУНП в Житомирській області, в службу у 
справах дітей Житомирської міської ради, департамент 
освіти Житомирської міської ради (у разі визнання 
комісією, що це був саме булінг, а не одноразовий 
конфлікт) 

протягом 
доби після 
Прі-іі-ІНУІ! ІУА 
рішення 
комісії за 

допомогою 
телефонного 

зв'язку, 
електронної 

пошти 

Шпита Г.І. 

Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти 
1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього 

процесу. 
2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення 

громадян». 
3. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу, зобов'язаний 

повідомити керівника закладу освіти про цей факт. 
4. Керівник закладу освіти має розглянути звернення. 
5. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує 

обставини булінгу. 
6. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в 

дитячому середовищі та розв'язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками 
освітнього процесу. 

7. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт то керівник чакияту 
освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах 
дітей. 

8. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидії 
насильству в сім'ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді; 
Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання 
звернення, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про 
випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з'ясувати всі обставини 
булінгу. 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти 
1. В разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків 

Комісії, створеної у закладі освіти з розгляду випадків булінгу, повідомляються уповноважені 
підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу 
(цькування) в закладі освіти. 

2. Виконується рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти. 
3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали 

його свідками або постраждали від булінгу. 
4. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються адміністративні 

стягнення: 
- Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин. 
- Така ж поведінка, вчинена группою осіб або повторно протягом року після накладення 
адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими 
роботами від 40 до 60 годин. 



- За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягне за собою 
накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють. 
Телефони довіри : 
Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (у будні з 12.00 до 20.00); 
Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та тендерної 
дискримінації 116 123 або 0 800 500 335; 
Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20; 
Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 7615; 
Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103: 
Національна поліція України 102. 


