МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
Управління освіти
вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел./факс 35 83 42
е-mail: osvita@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 05403286

НАКАЗ
від «19» лютого 2021 року

№72/о

Про затвердження плану заходів щодо
попередження нещасних випадків,
суїцидальних тенденцій серед дітей
та учнівської молоді на 2021 рік
У зв’язку з трагічними подіями, що сталися з підлітками через
небезпечні ігри в соціальних мережах та актуальністю проблеми
профілактики самогубств серед учнівської молоді, відповідно до ст. 21 п. 1,
ст. 22 п. 3 Закону України «Про загальну середню освіту», прийнятим ВР
України від 16.01.2020 р. № 463-ІХ, «Про охорону дитинства» в редакції від
03.07.2020 р., відповідно до листа Міністерства освіти і науки України
від 20 липня 2020 року № 1/9-385 «Деякі питання організації виховного
процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді
ціннісних життєвих навичок», з метою забезпечення реалізації державної
політики в галузі охорони дитинства, недопущення деструктивної поведінки
учнівської молоді у кризових та конфліктних ситуаціях, попередження
негативних проявів серед неповнолітніх, враховуючи те, що останнім часом
із-за участі неповнолітніх у небезпечних групах (іграх), квестах, контентах
соціальних мереж спостерігається зростання їх суїцидальної активності
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів щодо попередження нещасних випадків,
суїцидальних тенденцій серед дітей та учнівської молоді на
2021 рік (далі – План заходів), що додається.
2. Керівникам закладів загальної середньої та професійної освіти:
2.1. Забезпечити виконання Плану заходів;
2.2. Вжити невідкладних заходів щодо посилення контролю з профілактики
суїцидальної та інших видів потенційно небезпечної поведінки в учнівському
середовищі.
2.3. Про кожний випадок загибелі дітей негайно повідомляти управління
освіти Міської ради міста Кропивницького.
2.4. Проводити службове розслідування з вивченням обставин та причин
загибелі дітей з дотриманням вимог законодавства з охорони праці, безпеки
життєдіяльності.

2.5. Посилити роботу у напрямку проведення уроків із безпеки в інтернеті,
формування навичок цифрової грамотності та поведінки у дітей.
2.6. Систематично проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з
дітьми та їхніми батьками з метою упередження випадків втягнення учнів у
«групи смерті» в соціальних мережах, учинення дітьми суїцидів за
наслідками виконання квестів.
2.7. Налагодити дієву співпрацю із Департаментом кіберполіції та відділом
ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного
управління Національної поліції в Кіровоградській області для своєчасного
виявлення та блокування сайтів/груп «групи смерті».
3. Директору комунальної установи "Міський центр професійного розвитку
педагогічних працівників" Стрюковій О.М.:
3.1. Забезпечити функціонування постійно діючого консультпункту із
кібербезпеки для фахівців шкільної соціально-психологічної служби та
класних керівників.
3.2.Залучати працівників місцевих підрозділів Кропивницького відділу
поліції ГУ НП України в Кіровоградській області в рамках проекту
«Шкільний офіцер поліції» до проведення заходів з кібербезпеки.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління освіти

Борщенко 35 83 48

Лариса КОСТЕНКО

Додаток 1
до наказу управління освіти
від______________ № _____

План заходів
щодо попередження нещасних випадків суїцидальних тенденцій
серед дітей та учнівської молоді в м. Кропивницькому на 2021 рік
№ з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Зміст заходу

Відповідальний

Вивчити потребу та вжити заходи до 100 %
укомплектування штату практичних психологів та
соціальних педагогів у закладах освіти
Забезпечити контроль за виявленням учнів «групи
ризику», схильних до аутоагресії, на підставі
спостереження й експертного опитування
Повідомляти
Кропивницький
міський
центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про сім’ї,
у яких виховуються діти, схильні до суїциду, з
метою визначення потреби у наданні соціальних
послуг за результатами спільного проведення
початкової оцінки потреб дитини та її сім’ї
Повідомляти управління з питань захисту прав дітей
та управління освіти про дітей, схильних до суїциду,
з метою надання їм комплексної соціальної,
психологічної, медичної, правової та інших видів
допомоги у комунальному закладі «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей Кіровоградської
обласної ради»
Брати участь у засіданнях круглих столів, тренінгів,
постійнодіючих психолого-педагогічних семінарів
для педагогів з питань патопсихології, психології
міжособистісних
стосунків,
суїцидології,
консиліумів щодо попередження суїцидальних
тенденцій, проявів агресії, жорстокого поводження
серед дітей та учнівської молоді
Сприяти проведенню у закладах освіти за участі
медичних працівників лікувально-профілактичних
установ широкої роз’яснювальної роботи серед
неповнолітніх щодо профілактики вчинення спроб та
завершених суїцидів.
Сприяти запровадженню в закладах освіти програми
факультативних курсів, курсів за вибором,
спецкурсів з питань запобігання насильству в сім’ї,
вирішення конфліктних ситуацій, формування
навичок здорового способу життя
Поширювати набутий досвід упровадження в
навчально-виховний процес «Шкільної медіації» як
способу розв’язання конфліктних ситуацій
Проводити корекційну та просвітницьку роботу з
батьками
щодо
відповідального
батьківства,
толерантного ставлення до дітей
Аналізувати
причини
виникнення
ризиків
суїцидальних проявів, агресії, жорстокості та
насилля серед дітей та учнівської молоді
Забезпечити
залучення
органів
учнівського
(студентського) самоврядування
та батьківської
громадськості до профілактичної роботи щодо
попередження проявів суїциду, насилля та
жорстокості в учнівському середовищі
Розглядати на засіданнях колегії, педагогічних рад,
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14.

15.

нарад при директорові питання стану травматизму
серед учнів закладів освіти за участі представників
управління з питань захисту прав дітей, центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
співробітників місцевих органів поліції про хід
виконання заходів щодо превенції суїцидальної
поведінки дітей
Висвітлювати у засобах масової інформації та на
сайтах закладів освіти досвід просвітницької та
профілактичної роботи з суїцидальної превенції
Проводити заходи з профілактики порушень
соціально-психологічної адаптації учнівської молоді
до гострого і хронічного стресу, виховання
взаємоповаги та навчання дітей і батьків засобам
конструктивної взаємодій в сім’ї
Створити для дітей та їх батьків інформаційноконсультативні куточки з адресами, телефонами,
режимом роботи установ та організацій, які надають
кваліфіковану допомогу та послуги щодо захисту
прав неповнолітніх
(Національна дитяча гаряча лінія:
0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарних)
116111 (безкоштовно з мобільних)
Безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв
домашнього насильства – 15-47
Безкоштовна Національна гаряча лінія з
попередження домашнього насильства – 116-123

Заклади освіти

Управління освіти
Заклади освіти

Постійно

Заклади освіти

Постійно

Заклади освіти

Постійно

