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Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних. Київської міської 
державних адміністрацій

Про виконання вимог законодавства 
щодо захисту дітей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, 
у тому числі постраждали від 
жорстокого поводження

Міністерство освіти і науки України цим листом інформує, що відповідно 
до Закону України від 18.02.2021 № 1256-ЇХ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, щодо імплементації Конвенції Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 
(Ланцаротської конвенції)» (далі -  Закон) з метою удосконалення механізму 
виявлення дітей, які постраждали від різних форм насильства та жорстокого 
поводження, зокрема від сексуального насильства, а також запровадження 
обов 'язкового інформування працівників, які контактують з дітьми, про захист 
дітей від усіх форм насильства та експлуатації.

Так, вищезазначеним Законом внесені зміни до статті 10 Закону України 
«Про охорону дитинства», якими встановлено, що працівники закладів освіти, 
охорони здоров ’я, соціального захисту, фізичної культури і спорту, оздоровлення 
та відпочинку, які контактують з дітьми, повинні бути ознайомлені з 
інформацією про захист дітей від усіх форм насильства, у тому числі 
домашнього насильства, експлуатації» найгірших форм дитячої праці або інших 
проявів жорстокого поводження з дитиною.

Адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно від форми 
власності та господарювання, до штату яких входять особи, які в своїй роботі 
контактують з дітьми, зобов язана проводити їх періодичне інформування про 
захист дітей від усіх форм насильства та експлуатації.

З метою врегулювання питання проведення такого інформування 
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28 липня 2021 року № 775,
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якою внесено зміни, до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які 
постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 червня: 2020 р. Ж» 585 «Про забезпечення соціального 
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» (далі 
Порядок).

Так, Порядок доповнено новим пунктом (пункт 28 Порядку), шо визначає 
періодичність проведення інформування, форми його проведення, порядок 
планування тощо.

Зокрема, встановлено, що адміністрація підприємств, установ, організацій, 
у штаті яких є працівники, які у своїй' роботі контактують з дітьми, організовує 
початкове та періодичне Інформування таких працівників про захист дітей від 
усіх форм насильства та жорстокого поводження.

Початкове інформування обов’язково проводиться при прийнятті
працівника на роботу, періодичне..не рідше ніж один раз на рік. Періодичне
інформування може проводитись у вигляді індивідуальних і групових занять за 
очною формою (лекції, семінари, бесіди) та дистанційно (вебінари, онлайн 
навчання тощо), у тому числі з використанням технічних засобів навчання.

Інформація про проведене початкове та періодичні інформування 
працівника про захист дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження 
фіксується в його особовій справі,

Інформування про захист дітей від усіх форм насильства передбачає 
надання, інформації про види і форми жорстокого поводження з дітьми (у тому 
числі домашнього насильства), ознаки (індикатори) різних форм насильства та 
жорстокого поводження, порядок взаємодії суб’єктів з метою виявлення й 
реагування на такі випадки та організації надання дитині необхідної допомоги, 
дії та заходи з надання дитині у разі потреби екстреної допомоги у зв’язку із 
загрозою внаслідок насильства її життю та здоров’ю тощо.

Особливу увагу доцільно звернути на норми (пункт 8 Порядку), що 
передбачають невідкладне (впродовж однієї доби) інформування про виявлені 
факти жорстокого поводження з дитиною, зокрема домашнього насильства, або 
загрози життю та здоров’ю дитини відповідних суб’єктів (служба у справах 
дітей, органи Національної поліції).

Для організації інформування про захист дітей від усіх форм насильства 
складається план, який затверджується керівником відповідного закладу, 
установи, організації. Такий план рекомендується складати щорічно та 
переглядати (корегувати) його у разі потреби.

У плані інформування про захист дітей від усіх форм насильства 
визначаються теми, періодичність, форма інформування та відповідальна за його 
проведення особа. При плануванні періодичності інформування працівників, 
обсягу та тематики (змісту інформування) доцільно враховувати їхній наявний 
рівень знань і комлетенцій щодо питань протидії жорстокому поводженню з 
дитиною, у тому числі знання законодавства у цій сфері (що може бути



визначено під час проведення початкового інформування, а також за 
результатами попереднього періодичного інформування шляхом проведення 
анкетування, тестування, бесіди тощо).

Просимо довести до відома відповідних структурних підрозділів місцевих 
державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, керівників 
закладів і установ, які перебувають у  безпосередньому контакті з дітьми, 
зокрема керівників закладів освіти, вказану інформацію для забезпечення 
належного виконання ними визначених законом повноважень щодо 
інформування працівників про захист дітей від усіх форм насильства, у тому 
числі домашнього насильства, експлуатації, найгірших форм дитячої праці або 
інших проявів жорстокого поводження з дитиною.

Одночасно просимо звернути увагу на важливість дотримання 
працівниками закладів і установ, які перебувають у безпосередньому контакті з 
дітьми, норм Порядку щодо взаємодії суб’єктів, на яких поширюється дія цього 
Порядку, своєчасного інформування про виявлені факти жорстокого поводження 
з дитиною, загрози життю та здоров'ю дитини з метою належного реагування на 
такі факти, надання дітям необхідної допомоги та захисту.
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