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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
     вул. Митрополита Андрея, 10, м. Львів, 79016, тел.(032) 255-37-70, факс (032) 255-46-50,

                е-mail: dszn@loda.gov.ua , Код ЄДРПОУ 25254902

___________  №  ___________        На_____________ від _________________

                                                                     Департамент освіти і науки 
                                                                     облдержадміністрації
                                                                     
                                                                     Департамент з питань культури,
                                                                     національностей та релігій
                                                                     облдержадміністрації

                                                                     Департамент охорони здоров’я
                                                                     облдержадміністрації

                                                                     Служба у справах дітей
                                                                       облдержадміністрації

                                                                     Управління молоді та спорту
                                                                     облдержадміністрації

                                                                     Районні державні адміністрації
                                   

Щодо інформування про соціальний
захист дітей

На виконання листів Міністерства соціальної політики України від 
11.08.2021 № 14217/0/2-21/57 та Міністерства молоді та спорту України від 
31.08.2021 № 7456/4.5 щодо постанови Кабінету Міністрів України від 
28.07.2021 № 775 «Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального 
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 
дітей, які постраждали від жорстокого поводження» (далі - Постанова 775), 
просимо інформувати усіх працівників, які контактують з дітьми, а також 
зацікавлене коло осіб, про захист дітей від усіх форм насильства та 
експлуатації.

Відтак, Постанову 775 прийнято відповідно до Закону України від 
18.02.2021 № 1256-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 



України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від 
сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської 
конвенції)» 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 України 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. 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.

Просимо при інформуванні користуватися Постановою 775, що 
додається.

Додаток: на 4 арк.

Т. в. о. директора департаменту                                         Роман АНДРЕС

Наталія Руда 255-47-96
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Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної 
освіти
Керівникам органів управління 
освітою територіальних громад
Директорам закладів освіти 
обласного підпорядкування

 Про внесення змін до Порядку забезпечення 
соціального захисту дітей

Департамент освіти і науки облдержадміністрації доводить до відома та 

використання у роботі лист департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації від 08.09.2021 №20-4586/0/21 щодо постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.07.2021 №775 «Про внесення змін до Порядку 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження».

Додаток: 6 арк.

Директор          Олег ПАСКА

Марія Васюник-Кулієва 0672654476

mailto:donloda@ukr.net

