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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_23 листопада 2021___року                 Старокостянтинів                       № ____408/2021-р_____ 

 

 

Про проведення акції «16 днів проти 

насильства» 

 

 

На виконання програми підтримки сімей на період до 2025 року, 

затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від                           

28 грудня 2020 року № 7/2/VІІ, з метою привернення уваги жителів 

Старокостянтинівської міської територіальної громади до проблем подолання 

домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі 

людьми та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, керуючись статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

  

1. Затвердити заходи з проведення акції «16 днів проти насильства» 

(додаються).                                  

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ), управлінню освіти виконавчого комітету                 

міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК), управлінню культурної політики                      

та ресурсів виконавчого комітету міської ради (Олександр                                      

АФАНАСЬЄВ), Старокостянтинівському міському Кризовому центру (Алла 

ВАСЬКОВЕЦЬКА), Регіональному Центру раннього розвитку дитини 

виконавчого комітету міської ради (Тетяна ВЕСЕЛОВСЬКА), територіальному 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого 

комітету міської ради (Інна ПУРИК), Центру комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю Старокостянтинівської міської ради (Галина ГУСАРЧУК) 

забезпечити проведення акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада до               

10 грудня 2021 року та проінформувати управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради про проведену роботу до                      

10 грудня 2021 року. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень 00          

копійок, передбачених у бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної
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громади на 2021 рік по КПКВ 0813123 «Заходи державної політики з питань 

сім’ї» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесенні до заходів розвитку» на реалізацію програми підтримки 

сімей на період до 2025 року, на організацію акції. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради (Олена КИСЛА) 

забезпечити сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради Ольгу ТРОЯН. 

 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови           

23 листопада 2021 року № 408/2021-р 

 

 

Заходи 

з проведення акції «16 днів проти насильства» 

 

1. Вулична акція «Створення унікального маніфесту проти домашнього 

насильства» за сприяння Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення 

(UNFPA) в Україні.  

 Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

25 листопада 2021 року. 

 

2. Засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії 

торгівлі людьми. 

 Управління соціального захисту населення  

виконавчого комітету міської ради; 

07 грудня 2021 року. 

 

3. Прем’єрний перегляд українського документального фільму щодо 

проявів домашнього насильства та його запобігання «Розірви коло» за сприяння 

Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні. 
 Управління соціального захисту населення, 

управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради,  

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

03 грудня 2021 року. 

 

4. Створення соціального відеоролика «Знайди вихід» за сприяння 

Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні. 
 Старокостянтинівський міський Кризовий центр;  

25 листопада 2021 року – 10 грудня 2021 року. 

 

5. Флешмоб із «чоловічим» характером у соціальних мережах:                           

«Я піклуюся і захищаю». 

 Старокостянтинівський міський Кризовий центр;  

25 листопада 2021 року – 03 грудня 2021 року. 

 

6. Конкурс малюнків «Сім’я-це любов». 

 Управління соціального захисту населення,  

управління освіти виконавчого комітету міської 
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 ради, Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр; 

25 листопада 2021 року – 03 грудня 2021 року. 

 

7. Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції в міжміських 

транспортних засобах та серед підлітків: «Путівник для постраждалої особи від 

домашнього насильства», буклетів для дітей «Мій план безпеки». 

 Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

25 листопада 2021 року – 10 грудня 2021 року. 

 

8. Онлайн показ та обговорення документального фільму «Ліза, ходи 

додому» для  суб’єктів пробації. 

 Районний сектор № 7 філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області, 

Старокостянтинівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

25 листопада 2021 року. 
 

9. Онлайн показ документального фільму «Мир», присвячений до 

Міжнародного Дня волонтера для  суб’єктів пробації. 

 Районний сектор № 7 філії Державної установи 

«Центр пробації» у Хмельницькій області;                  

03 грудня 2021 року. 

 

10. Інтерв’ювання осіб, які постраждали від домашнього насильства, і 

захист від кривдників у судовому порядку. 

 Старокостянтинівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

25 листопада 2021 року – 10 грудня 2021 року. 

 

11. Проведення тематичних занять, бесід, інформаційних хвилин, годин 

спілкування, тренінгових занять, виховних годин, лекцій, конкурсів, акцій, 

тематичних вистовок, фотоакцій для учнів, педагогів та батьків у навчально-

виховних та дошкільних закладах освіти щодо протидії домашньому 

насильству, пропаганди здорового способу життя, дотримання прав дитини, 

тощо.   

 Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

25 листопада 2021 року – 10 грудня 2021 року. 

 

12. Організація в бібліотеках Старокостянтинівської міської територіальної
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громади інформаційної зони «Я обираю безпечне життя», книжково-

ілюстративної викладки «Стоп насильству», презентації книжкової виставки 

«Насильство… Стосується кожного», мультимедійної презентації «Права 

дитини у нашій державі». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

25 листопада 2021 року – 10 грудня 2021 року. 

 

13. Організація та проведення у бібліотеках Старокостянтинівської міської 

територіальної громади годин здоров’я та спілкування, бесід, правових годин, 

годин цікавої інформації, перегляд відеороликів та відеофільмів щодо протидії 

домашньому насильству, пропаганди здорового способу життя, дотримання 

прав людини. 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради; 

25 листопада 2021 року – 10 грудня 2021 року. 

 

14. Практичне заняття з батьками на тему: «Дерево насилля Караючи - 

поміркуй - навіщо?» 

 Регіональний Центр раннього розвитку дитини 

виконавчого комітету міської ради; 

01 грудня 2021 року. 

 

15. Флешмоб «Не бий дитину» з батьками вихованців регіонального 

центру раннього розвитку дитини. 

 Регіональний Центр раннього розвитку дитини 

виконавчого комітету міської ради; 

25 листопада 2021 року. 

 

16. Онлайн перегляд соціальними робітниками віртуального інфоміксу 

«Герентологічне насильство, як поширене явище у суспільства.   

 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету міської ради;  

25, 26 листопада 2021 року. 

  

17. Створення плакату «Рука допомоги - як зброя у міжнародній боротьбі 

проти домашнього насильства». 

 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету міської ради; 

25 листопада 2021 року – 10 грудня 2021 року. 
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18. Виготовлення та розповсюдження інформаційного буклету 

«Ознайомлений, значить озброєний». 

 Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету міської ради; 

25 листопада 2021 року – 10 грудня 2021 року. 

 

19. Семінар для фахівців закладу «Ні! насильству над дітьми». 

 Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Старокостянтинівської міської 

ради;  

30 листопада 2021 року. 

 

20. Засідання «Форвард клубу» для безробітних осіб на тему:                

«Насильство - міфи чи реальність». 

 Старокостянтинівська міськрайонна філія 

Хмельницького обласного центру зайнятості  

25 листопада 2021 року. 

 

21. Забезпечення висвітлення інформації на офіційних сайтах виконавчого 

комітету міської ради, управління соціального захисту населення, 

Старокостянтинівського міського Кризового центру, територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

міської ради, Регіонального Центру раннього розвитку дитини виконавчого 

комітету міської ради, Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради, радіомовленні та пресі під рубрикою:             

«16 днів проти насильства». 

 Управління соціального захисту населення, 

управління освіти, управління культурної 

політики та ресурсів виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, територіальний центр 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету 

міської ради Регіональний центр раннього 

розвитку дитини виконавчого комітету міської 

ради; 

25 листопада 2021 року – 10 грудня 2021 року 

  

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету   

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 


