
Додаток 1 до наказу Сєвєродонецького 

багатопрофільного ліцею  від 18.01.2021  

№ 6 

 

План 

заходів з протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 

в Сєвєродонецькому багатопрофільному ліцеї Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області   

на 2021 рік 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні 

1 Забезпечити виконання планів заходів з протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі   в Сєвєродонецькому багатопрофільному 

ліцеї з урахуванням пропозицій відділу освіти, 

ювенальної поліції, управління юстиції, ССД, 

СМЦСССДМ, управління охорони здоров’я  тощо. 

Забезпечити аналіз виконання планів заходів 

 

Постійно 

Директор ліцею 

Скурідіна О.А. 

2 Забезпечити  здійснення дій працівників ліцею  

відповідно до пунктів 39-41  Порядку взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі (постанова КМУ від 

22.08.2018 № 658) 

Постійно Директор ліцею 

Скурідіна О.А. 

3 Довести до відома учасників освітнього процесу та 

забезпечити дотримання  Алгоритму взаємодії 

суб’єктів  у разі звернення  з приводу факту 

домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі 

Січень  

2021 р. 

Заст.директора з ВР 

Солодка С.В., класні 

керівники 8-11 класів 

4 Визначити та забезпечити  діяльність 

уповноважених осіб  з-поміж працівників ліцею 

для здійснення невідкладних заходів реагування у 

випадках виявлення фактів насильства та/або 

отримання заяв/повідомлень від постраждалої 

особи/інших осіб 

Січень  

2021 р. 

Директор ліцею  

Скурідіна О.А. 

5 Забезпечити ведення Журналу реєстрації фактів 

виявлення (звернення) про вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі 

 

Постійно 

Заст.директора з ВР 

Солодка С.В., 

соціальний педагог 

Яворська М.А. 

6 Забезпечити організацію соціально-психологічного 

супроводу постраждалих осіб 

Постійно Практичний психолог, 

соціальний педагог 

Яворська М.А. 

7 Забезпечити проведення з учасниками освітнього 

процесу роботи щодо запобігання та протидії 

насильству; організацію інформаційно-

просвітницьких заходів із учасниками освітнього 

процесу з питань запобігання та протидії 

насильству, у тому числі стосовно дітей та за 

участю дітей 

Постійно Заст.директора з ВР 

Солодка С.В., 

соціальний педагог 

Яворська М.А. 

8 Провести нараду для педпрацівників ліцею 

стосовно законодавчих актів України щодо 

протидії  домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі  та обов’язку учасників освітнього 

Січень  

2021 р. 

Заст.директора з ВР 

Солодка С.В. 



процесу своєчасно інформувати  керівника закладу 

освіти про випадки домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі.  

9 Провести батьківські збори, години спілкування, 

бесіди стосовно законодавчих актів України щодо  

протидії  домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі  та обов’язку учасників освітнього 

процесу, своєчасно інформувати  керівника закладу 

освіти про випадки домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі.      

Лютий 

2021 р. 

Класні керівники 8-11 

класів 

10 Провести години психолога щодо  протидії  

домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі.       

  

 

Постійно 

Практичний психолог, 

соціальний педагог 

Яворська М.А. 

11 Провести Всеукраїнську акцію «16 днів проти 

насильства» 

 Листопад-

грудень 

2021 р. 

Заст.директора з ВР 

Солодка С.В., 

педагог-організатор 

Вольська М.М., 

соціальний педагог 

Яворська М.А., класні 

керівники 8-11 класів 

12 Забезпечити оприлюднення на веб-сайтах, дошках 
оголошень, інформаційних куточках: 

- правил поведінки здобувачів освіти в 

Сєвєродонецькому багатопрофільному ліцеї; 

- плану заходів з протидії домашньому   насильству та 
насильству за ознакою статі;   

- процедури подання учасниками освітнього процесу    

заяв про випадки  домашнього насильства та  насильства 
за ознакою статі;  

- порядку реагування  на доведені випадки домашнього 

насильства та насильства за ознакою  статі; 
- інформацію щодо уповноваженої особи; 

- телефонні номери: Національної дитячої «гарячої  

лінії» - 0800500225, 116111;   кол-центру  

Мінсоцполітики -1588;   регіональної «гарячої лінії» з 
питань запобігання та протидії домашньому і гендерно  

обумовленому насильству - 0669157200 (понеділок-

п’ятниця:  з 8.00до 17.00 , перерва з  12.00 до 13.00); 
Центру надання безоплатної правової допомоги- 

0800213103; Національної поліції України- 102; 

- Інформацію про загальні та спеціалізовані  служби 

підтримки постраждалих від домашнього   насильства та 
насильства за ознакою статі, дискримінації за ознакою 

статі,  неурядові організації у м.Сєвєродонецьку; 

- інформації щодо відповідальності за вчинення    
домашнього насильства та насильства за ознакою статі   

згідно з КУпАП  та неповідомлення уповноваженого 

органу Національної поліції України про випадки 
домашнього насильства та насильства за ознакою статі  

Січень-

лютий  

2021 р. 

Заст.директора з НВР 

Карпенко С.Л. 

13 Забезпечити  надання до відділу освіти 

щоквартальних звітів про стан роботи  із 

запобігання та протидії домашньому  насильству  і 

насильству за ознакою статі    

Щокварталу

(до 25 числа 

останнього 

місяця) 

Заст.директора з ВР 

Солодка С.В., 

соціальний педагог 

Яворська М.А. 

 


