
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
 

23 листопада 2018 року  Старокостянтинів   № 381/2018-р 

 

Про проведення акції «16 днів 

проти насильства» 
 

 

На виконання міської програми підтримки сімей на період до 2020 року, 

затвердженої рішенням сесії Старокостянтинівської міської ради від 29 січня  

2016 року № 13, з метою привернення уваги громадськості міста до проблем 

подолання домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, 

протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи по проведенню акції «16 днів проти насильства» 

(додаються). 

 

2. Виконавцям забезпечити виконання заходів та інформувати про 

проведену роботу управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради до 11 грудня 2018 року. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн.               

00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2018 рік на 

реалізацію міської програми підтримки сімей на період до 2020 року. 

 

4. Відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради (Кисла О.М.) 

забезпечити проплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 Міський голова    підпис     М. Мельничук



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

23 листопада 2018 року № 381/2018-р 

 

 

 

 Заходи 

по проведенню акції «16 днів проти насильства» 

 

1. Прес-брифінг «Стоп насильству», присвячений старту акції у 

приміщенні виконавчого комітету міської ради. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

26 листопада 2018 року. 

 

2. Загальноміська широкомасштабна акція «Світ без насильства!»: 

вуличний театр пантоміми «Розірви коло»; 

флеш-моб «Від миру вдома - до миру у всьому світі»; 

вулична акція «Ця рука ніколи не вдарить»; 

розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів «Обізнаний - 

застережений». 

 Управління соціального захисту 

населення, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради, 

Центр дитячо-юнацької творчості; 

08 грудня 2018 року. 

 

3. Тренінг для заступників командирів військових частин з морально-

психологічного забезпечення «Виявлення та протидія домашнього 

насильства». 

 Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр; 

26 листопада 2018 року. 

 

4. Тематичні виставки в навчальних закладах міста: «Закон проти 

насильства», «Світ починається з добра», «16 днів проти насильства».  

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

з 25 листопада по 10 грудня 2018 року. 
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5. Флеш-моб «Не бий дитину» для батьків вихованців регіонального 

центру раннього розвитку дитини. 

Регіональний Центр раннього розвитку 

дитини; 

27 листопада 2018 року. 

 

6. Тренінг «Форми та методи психологічної підтримки осіб, що 

потерпають від домашнього насильства, у процесі їх обслуговування» для 

медичних працівників. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, рекомендувати 

центральній районній лікарні та центру 

первинної медико-санітарної допомоги; 

07 грудня 2018 року. 

  

7. Тематичні виставки матеріалів з питань протидії домашньому 

насильству, профілактики захворювання на ВІЛ-інфекцію/СНІД, пропаганди 

волонтерської діяльності в художньо-естетичних закладах міста. 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

25 листопада – 10 грудня 2018 року. 

 

8. Тестування «Чи хороші Ви батьки» для батьків вихованців 

регіонального центру раннього розвитку дитини. 

Регіональний Центр раннього розвитку 

дитини; 

04 грудня 2018 року.   

 

9. Бесіди «Агресія і насильство серед підлітків», «СНІД не знає каяття і 

жалю», «На захисті прав дитини стоїть закон», інформаційні повідомлення, 

години милосердя, правових знань та несекретної інформації «Особливим 

потребам - особливу увагу», «СНІД у запитаннях і відповідях», кола 

спілкування «Хай не міліє криниця доброти», «Життя - це мить. Зумій його 

прожити!» щодо попередження домашнього насильства, запобігання торгівлі 

людьми, дотримання гендерної рівності для вихованців 

Старокостянтинівської дитячої художньої та музичної шкіл, відвідувачів
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міської бібліотеки та історико-культурного центру-музею «Старий 

Костянтинів». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

25 листопада – 10 грудня 2018 року. 

 

10. Тренінг «Кроки подолання насильства» для учнів 4 класу 

Старокостянтинівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

школа I ступеня, гімназія». 

Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр; 

06 грудня 2018 року. 

 

11. Виставка малюнків дітей-користувачів міської бібліотеки на тему: 

«Світ без насильства». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

10 грудня 2018 року. 

 

12. Робоча нарада з працівниками відділу Старокостянтинівської поліції 

Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради, Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, рекомендувати відділу 

Старокостянтинівської поліції Головного 

управління Національної поліції в 

Хмельницькій області; 

                                       03 грудня 2018 року. 

 

13. Тренінг «Аліса у Задзеркаллі» як форма первинної профілактики 

насильства в сім’ї для учнів 8 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6.  

Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр;       

10 грудня 2018 року. 

 

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

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми. 
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Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

10 грудня 2018 року. 

 

15. Відеолекторій «Висвітлення проблеми домашнього насильства» для  

учнів 7 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 та здобувачів освіти 

Старокостянтинівського професійного ліцею. 

Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський професійний 

ліцей; 

28 листопада 2018 року; 

10 грудня 2018 року. 

 

16. Проведення лекцій, демонстрація відеороликів та розповсюдження 

інформаційних матеріалів з питань попередження насильства серед дітей та 

підлітків «Стоп-булінг!». 

Рекомендувати Старокостянтинівському 

місцевому Центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

з 25 листопада по 10 грудня 2018 року. 

 

17. Лекція «Запобігання домашньому насильству» для здобувачів освіти 

Старокостянтинівського професійного ліцею. 

Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр; 

03 грудня 2018 року. 

 

18. Тренінг для вчителів початкових класів Старокостянтинівського 

ліцею ім. М.С. Рудяка «Як працювати з дітьми, які потерпають від 

домашнього насильства». 

 Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр; 

27 листопада 2018 року. 

 

19. Інформаційна хвилинка «Зміни життя-зупини насильство» на базі 

Старокостянтинівського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

школа I ступеня, гімназія». 
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Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр; 

26 листопада 2018 року. 

 

20. Години спілкування в начальних закладах міста: «Уроки 

доброти», «Мої права», «Насилля – як фактор руйнівного впливу». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

з 26 листопада по 10 грудня 2018 

року. 

 

21. Виготовлення стінгазет «Стоп насильству!», проведення 

конкурсу малюнків «Діти проти насильства» та буклетів «Світ без 

насильства» в навчальних закладах освіти міста. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

з 26 листопада по 10 грудня 2018 

року. 

 

22. Акції серед учнівської молоді міста «Ні - насиллю!», «Душі 

людської доброта», «Червону стрічку носять небайдужі» на базі 

навчальних закладів освіти. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

з 26 листопада по 10 грудня 2018 

року. 

 

23. Проведення спільних контрольних обстежень житлово-

побутових умов проживання сімей, в яких вчиняється домашнє насильство 

та які перебувають в складних життєвих обставинах. 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський 

міський Кризовий центр;  

з 25 листопада по 10 грудня 2018 

року. 

 

24. Спільно з зацікавленими органами та службами здійснити 

індивідуально-превентивну роботу з особами, які перебувають на 

профілактичних обліках у відділі поліції, виконавчій службі, насамперед з 

особами, засудженими до покарань, непов’язаних з позбавленням волі, та 

звільнених від відбування покарань з випробовувальним терміном та 
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тими, що вчиняють насильство. 

 Рекомендувати відділу 

Старокостянтинівської поліції  

Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області, 

Старокостянтинівському відділу з 

питань пробації Центрально-Західного 

міжрегіонального управління з питань 

виконання покарань та пробацій, відділу 

державної виконавчої служби Головного 

територіального управління юстиції в 

Хмельницькій області; 

з 25 листопада по 10 грудня 2018 року. 

 

25. Конкурс відеороликів «Світ баз насильства». 

Управління освіти, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

з 25 листопада по 10 грудня 2018 

року. 

 

26. Проведення відеоопитування серед мешканців міста різних 

соціальних та вікових груп на тему: «Насильство в сім’ї. Хто допоможе?». 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 з 25 листопада по 10 грудня 2018 року. 

 

27. Лекція для осіб, засуджених до покарань, непов’язаних з 

позбавленням волі та звільнених від відбування покарань з 

випробовувальним терміном, на тему: «Стоп домашньому насильству!». 

 Рекомендувати Старокостянтинівському 

відділу з питань пробації Центрально-

Західного міжрегіонального управління з 

питань виконання покарань та пробацій; 

07 грудня 2018 року. 

 

28. Засідання за «круглим столом» на тему: «Роль поліції у протидії 

домашньому насильству в сім’ї та школі». 

Управління соціального захисту 

населення, служба у справах дітей, 

управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 
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03 грудня 2018 року. 

 

 

29. Відео флешмоб «Я не виправдовую насильство». 

управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

10 грудня 2018 року. 

 

30. Забезпечення висвітлення інформації на офіційному сайті 

Старокостянтинівської міської ради, управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради, радіомовленні та в пресі під 

рубрикою: «16 днів проти насильства». 

Управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівський 

міський Кризовий центр;  

з 25 листопада по 10 грудня 2018 

року. 

 

 

 

Керуючий справами     підпис           В. Янзюк 

  

 

 

 

 

 


