
                         

 

                           

 

 

 

 

ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від  19.01.2023 р. № 3 
 

Про затвердження плану заходів 

щодо запобігання та протидії  

домашньому  насильству. 

 

 

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Указом президента 

України «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі», Наказом Міністерства соціальної політики України від 30.11.2020р. № 787 

«Про затвердження Методики  визначення потреб територіальних громад у створенні 

спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі». 

 

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству по Заводській територіальній громаді на 2023 рік (додається). 

2. Структурним підрозділам, відповідальним за виконання плану заходів, 

інформувати виконавчий комітет Заводської міської ради про проведену роботу в                   

І кварталі 2024 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу справами виконкому 

Мащенко Л.О. 

  
 

 

 

 

 

               Міський голова                                                                    Віталій СИДОРЕНКО  

 

 

 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету  

Заводської міської ради  

від 19.01.2023 року № 3 

 

 

Заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству 

в Заводській територіальній громаді на 2023 роки 

  

№ 

З/П НАЗВА ЗАХОДУ ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ТЕРМІН 

РЕАЛІЗАЦІ

Ї 

І. Інформаційно-просвітницькі заходи щодо формування в суспільстві 
нульової терпимості до домашнього насильства  

1. Проведення засідань/нарад у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі, сексуальному 

насильству в умовах конфлікту  щодо Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі.  

Голова 

координаційної ради  

Протягом 

року 

2. Забезпечити неухильне виконання 

педагогічними працівниками закладів освіти 

громади Конвенції ООН «Про права дитини», 

Закону України «Про охорону дитинства» 

законодавств України в галузі освіти в частині 

збереження фізичного, духовного, психічного 

здоров’я та поваги до людської гідності дитини. 

Відділ освіти  Протягом 

року 

3. Систематичне розміщення в адміністративних 

будівлях, закладах охорони здоров’я, закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної 

освіти інформаційних матеріалів щодо 

«Запобігання та протидія домашньому 

насильству», перелік служб допомоги дітям та 

особам постраждалим від домашнього 

насильства.  

Служба у справах 

дітей, відділ освіти, 

КНП «ЦПМСД», 
центр надання 

соціальних послуг, 

відділ соціального 

захисту. 

Протягом 

року 

4. Організація та проведення навчань з підвищення 

кваліфікації для суб’єктів, відповідальних за 

реалізацію державної політики з питань 

попередження домашнього насильства. 

Виконавчий комітет Протягом 

року 

5. Організація та проведення щорічної 

всеукраїнської акції «16 днів проти гендерно 

зумовленого насильства». 

Служба у справах 

дітей, Центр надання 

соціальних послуг, 

Протягом 

року 

6. Проведення інформацій-просвітницьких заходів 

з учасниками освітнього процесу з питань 

запобігання та протидія насильству 

Центр надання 

соціальних послуг, 

служба у справах 

дітей, відділ освіти 

Протягом 

року 

7. Розповсюдження відео та аудіо продукції, 

буклетів, плакатів, листівок та іншої соціальної 

реклами  на формування у суспільстві розуміння 

природи домашнього насильства 

Центр надання 

соціальних послуг, 

служба у справах 

дітей. 

Протягом 

року 



8. Залучення органів учнівського та студентського 

самоврядування  до проведення інформаційних і 

культурно-просвітницьких заходів з питань 

попередження насильства в сім’ї та протидією 

торгівлею людьми: випуск стіннівок, буклетів. 

Відділ освіти, центр 

надання соціальних 

послуг. 

Протягом 

року 

9. Пропагувати під час навчально-виховного 

процесу формування навичок здорового способу 

життя серед дітей та молоді, запровадження 

високої педагогічної культури, толерантного 

ставлення до дітей. 

Відділ освіти, відділ 

спорту, відділ 

культури і туризму 

Протягом 

року 

10. Проведення соціально-психологічного 

дослідження серед учнів шкіл та студентської 

молоді з метою вивчення проблем підліткового 

насильства та розроблення рекомендацій для 

попередження фактів психологічних розладів, 

агресивності та жорстокості серед 

неповнолітніх. 

Відділ освіти, центр 

надання соціальних 

послуг. 

Протягом 

року 

ІІ. Робота щодо виявлення фактів домашнього насильства та своєчасне інформування 

суб’єктів відповідальних за реалізацію державної політики з питань попередження 

домашнього насильства  

 

11. Забезпечення своєчасного інформування 

медичним персоналом правоохоронних 

органів у випадку звертання пацієнтів з 

ознаками/наслідками насильницьких дій. 

КНП «ЦПМСД» Протягом 

року 

12. Інформування закладами охорони здоров’я 

відділ освіти, старостати про факти виявленні 

дітей, що звернулись за допомогою з 

ознаками вчинення щодо них насильницьких 

дій 

КНП «ЦПМСД» Протягом 

року 

13. Проведення профілактичних бесід в сім’ях, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

Центр надання 

соціальних послуг, 

служба у справах 

дітей. 

Протягом 

року 

14. Відвідування сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і мають на 

вихованні дітей з метою попередження 

вчинення правопорушень стосовно них. 

Центр надання 

соціальних послуг, 

служба у справах 

дітей. 

Протягом 

року 

15. Проведення відповідної роботи в навчальних 

закладах міста з роз’яснення неповнолітнім 

права на їх звернення до відповідних органів 

та установ з питань вчинення стосовно них 

домашнього насильства або реальної загрози 

його вчинення. 

Відділ освіти Протягом 

року 

16. Проведення заходів щодо виявлення та взяття 

на облік дорослих та неповнолітніх осіб, які 

вчиняють домашнє насильство. 

Центр надання 

соціальних послуг, 

служба у справах 

дітей. 

Протягом 

року 

ІІІ. Надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі,  робота з кривдниками  

17. Прийом і розгляд заяв та повідомлень про 

вчинення домашнього насильства, надання 

допомоги постраждалим особам. 

Виконавчий комітет Протягом 

року 



18. Проведення корекційних програм для 

кривдників. 

Центр надання 

соціальних послуг 

Протягом 

року 

19. Організація роботи щодо створення 

спеціалізованої служби первинного соціально-

психологічного консультування осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі. 

Центр надання 

соціальних послуг 

Протягом 

року 

      

 

 

    

              Керуючий справами (секретар) 
                виконавчого комітету                                                                   Лариса МАЩЕНКО 
 

 


