
Ключові аспекти порядків взаємодії, 
що стосуються алгоритму реагування

Повноваження 
органів 

Національної 
поліції України

ПОВНОВАЖЕННЯ 
СЛУЖБ 

У СПРАВАХ ДІТЕЙ
ініціює створення 
    міждисциплінарної команди
           та координує її діяльність, 
зокрема, розробку та виконання 

індивідуального плану 
соціального захисту дитини 

(розроблюється протягом 7 днів 
з дати взяття дитини на облік, 
щоквартально переглядається 

міждисциплінарною командою)

Міждисциплінарна команда - команда фахівців, які є працівниками суб’єктів для 
захисту прав дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах

                          ініціювання розгляду питання 
                          щодо соціального захисту дитини,  
                           яка перебуває у складних 
                     життєвих обставинах, на засіданні 
комісії з питань захисту прав дитини, зокрема 
щодо обов’язковості надання соціальних послуг 
(проходження індивідуальних корекційних 
програм) особам у разі невиконання ними 
батьківських обов’язків, вчинення 
            домашнього насильства чи 
                       жорстокого поводження з дитиною

Спілкуючись 
з дитиною доречно:

перебувати 
на одному рівні 

з дитиною

               збирає інформацію
           про обставини вчинення  

домашнього насильства, 
невиконання законними 

представниками своїх обов'язків 
щодо догляду за дитиною

збирає адміністративний матеріал за 
вчинення домашнього насильства, що 

підпадає під ст.173-2 КУпАП або 
здійснює розслідування кримінальної 

справи, у подальшому передає справи 
              до суду для притягнення осіб 
  до адміністративної чи кримінальної  
                відповідальності проводить 

оцінку ризиків 
вчинення 
домашнього 
насильства 
щодо дитини 

бере кривдника дитини 
на профілактичний 
облік та проводить з 
ним профілактичну 
роботу

може входити до складу 
міждисциплінароної 
команди та приймати участь 
у реалізації індивідуального 
плану соціального захисту 
дитини

виносить 
терміновий 
заборонний припис 
(за потреби)

додатково, 
уповноважена 

особа у сфері запобі-
гання та протидії домаш-

ньому насильству інформує 
Національну поліцію та Службу 

у справах дітей, коли до неї 
безпосередньо звернулась доросла 

постраждала особа, разом з дитиною

додатково, 
Національна поліція 

інформує Службу 
у справах дітей, коли 

до неї  безпосередньо 
звернулась доросла постраж-
дала особа, разом з дитиною

всі суб'єкти мають впродовж 1 доби 
проінформувати Національну 
поліцію та Службу у справах

 дітей коли дитина 
постраждала від 

домашнього 
насильства

     не засуджуйте і 
         не критикуйте 

дитину, незалежно від того, 
що вона розповідає запитуйте 

дозволу у дитини

ПОРАДИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ З ДІТЬМИ

уточнити (перед 
початком комунікації), 
чи задоволені базові 

потреби дитини

внутрішній стан фахівця 
має бути спокійним, 
говоріть спокійним 

голосом, в середньому 
темпоритмі та не робіть 
різких рухів руками та 

тілом

не використовуйте 
«маніпулятивних 

технік» типу – «якщо 
Ти мені не розкажеш, 

я не зможу Тобі 
допомогти»…

       почніть 
      комунікацію 

з дитиною з того, що 
коротко розкажіть про себе 
і проте, що буде відбуватися 

зрозумілою для дитини 
мовою

разом з органом Національної поліції, фахівцем із 
соціальної роботи, представником закладу охорони 
здоров’я невідкладно проводить оцінку рівня 
безпеки дитини та складає Акт проведення оцінки 
рівня безпеки дитини (Додаток 10 до Постанови 
КМУ№866 від 24 вересня 2008 р.)

вирішує питання про 
безпечне 
влаштування дитини: 
заклад охорони 
здоров’я, сім’я 
родичів, знайомих, 
сім’я патронатного 
вихователя

організація оцінювання 
потреб дитини та сім’ї 
(проводить Центр 
соціальних служб)

ставить на облік 
дитину, як таку, 
що перебуває у 
складних 
життєвих 
обставинах

Основними
 завданнями 

міждисциплінарної 
команди є:

прийняття 
узгоджених дій та 
рішень в 
інтересах дитини

                     аналіз інформації 
                   про дитину, її сім’ю,  
                  складні життєві обставини, 
                    в яких вона перебуває, 
                  результатів оцінювання потреб 
дитини та її сім’ї у соціальних послугах, 
здатності батьків здійснювати догляд та 
виховання дитини, рівня виконання ними 
батьківських обов’язків

             розроблення, виконання, систематичний  
         (щоквартальний) перегляд і коригування 
        індивідуального плану із забезпеченням 
  відповідності запланованих заходів інтересам дитини, 
а також індивідуального плану надання соціальних 
       послуг, у тому числі плану соціального супроводу 
             сім’ї дитини;

Рішення міждисциплінарної команди 
оформляються протоколом, а питання 
щодо стану їх реалізації розглядається 

на наступних засіданнях


