
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

20 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 351/2019–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. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК), управлінню освіти виконавчого 

комітету міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК), управлінню культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради (Василь МУЛЯР), 

Старокостянтинівському міському Кризовому центру (Людмила СОСЛЮК), 

Регіональному Центру раннього розвитку дитини (Тетяна ВЕСЕЛОВСЬКА), 

забезпечити проведення акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 

грудня 2019 року. 

 

3. Виконавцям забезпечити виконання заходів та інформувати про 

проведену роботу управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради до 11 грудня 2019 року. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 2700 (дві тисячі сімсот) грн 

00 коп. в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік на 

реалізацію міської програми підтримки сімей на період до 2020 року. 

 

5. Відділу бухгалтерського обліку та виплат управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради (Олена КИСЛА)
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забезпечити сплату коштів. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова     підпис     Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

20 листопада 2019 року № 351/2019-р 

 

 

Заходи 

по проведенню акції «16 днів проти насильства» 

 

1. Відкрита прес-конференція з питань проведення в місті акції «16 днів 

проти насильства» за участю представників органів місцевого самоврядування.  

 Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

25 листопада 2019 року. 

2. Загальноміська широкомасштабна акція «Зупинимо насильство разом!»: 

вуличний театр пантоміми «Зворотня сторона любові!»; 

флеш-моб «Я проти насильства»; 

інтерактив з глядачами «Кричати неможна мовчати»; 

розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів «Обізнаний - 

застережений». 

 Управління соціального захисту населення, 

управління освіти виконавчого комітету 

міської ради Старокостянтинівський міський 

Кризовий центр, Центр дитячо-юнацької 

творчості, Центр раннього розвитку дитини; 

10 грудня 2019 року.  

3. Інформаційна хвилинка «Зміни життя - зупини насильство» серед 

здобувачів освіти на базах навчально-виховних закладів освіти. 

 Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр, управління освіти виконавчого комітету 

міської ради, Центр дитячо-юнацької творчості 

Станція юних техніків; 

26 листопада - 06 грудня 2019 року.  

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

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

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

25 листопада - 10 грудня 2019 року. 

5. Виставка методичної літератури на допомогу педагогам з питання 

«Основи правової культури». 

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

25 листопада - 10 грудня 2019 року. 
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6. Проведення тренінгових занять з вихователями дошкільних навчальних 

закладів на тему: «Профілактика жорстокого поводження з дітьми. Надання 

допомоги постраждалим від домашнього насильства. Послідовність дій 

педагога». 

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

25 листопада - 06 грудня 2019 року. 

7. Проведення педагогічних читань для педагогів-початківців на тему: 

«Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у 

навчальних закладах та взаємодії педагогічних працівників з іншими органами 

та службами щодо захисту прав дітей». 

 Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

25 листопада - 06 грудня 2019 року. 

8. Флеш-моб «Не бий дитину» з батьками вихованців Регіонального 

Центру раннього розвитку дитини. 

Регіональний Центр раннього розвитку дитини; 

27 листопада 2019 року. 

9. Правовий лекторій «Закон і право для всіх єдині». 

 Управління культурної політики і ресурсів 
виконавчого комітету міської ради;             

09 грудня 2019 року. 

10. Тренінгове заняття для батьків на тему: «Караючи - поміркуй навіщо». 

 Регіональний Центр раннього розвитку дитини; 

04 грудня 2019 року. 

11. Інформаційна година «Чи знаю я свої права». 

 Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;         

09 грудня 2019 року. 

12. Семінар-практикум «НІ - насильству!» для батьків на класних зборах 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 6 та № 8. 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр; 

27 листопада 2019 року, 10 грудня 2019 року.  

13. Робоча нарада з працівниками відділу Старокостянтинівської поліції  

Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, 

працівниками місцевої прокуратури та районного суду. 

Управління соціального захисту населення  

виконавчого комітету міської ради, 

рекомендувати відділу Старокостянтинівської 
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поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області,                 

Старокостянтинівській місцевій прокуратурі,   

Старокостянтинівському районному суду;          

04 грудня 2019 року. 

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

насильства в сім’ї для учнів навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

школа І ступеня гімназія» імені Героя України С.М. Бондарчука та слухачів 

Старокостянтинівського професійного ліцею. 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр; 

25 листопада 2019 року, 04 грудня 2019 року,     

09 грудня 2019 року. 

15. «Круглий стіл» «16 днів... про шо вони говорять» для батьків 

вихованців Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 

 Центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю;           

27 листопада 2019 року. 

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

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

людьми. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

10 грудня 2019 року.  

17. Відеолекторій «Висвітлення проблеми домашнього насильства» для  

учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7.   

Старокостянтинівський міський Кризовий центр, 

управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

26 листопада 2019 року.  

18. Лекція «Запобігання домашньому насильству» для здобувачів освіти 

Старокостянтинівського професійного ліцею. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

02 грудня 2019 року. 

19. 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; 

25 листопада – 10 грудня 2019 року. 

20. Проведення спільних контрольних обстежень житлово-побутових умов 

проживання сімей, в яких вчиняється домашнє насильство, та які
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перебувають в складних життєвих обставинах. 

Управління соціального захисту населення          

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр;  

25 листопада – 10 грудня 2019 року. 

21. Відеолекторій на тему: «Види домашнього насильства та як йому 

протидіяти» для жінок, які перебувають на обліку Старокостянтинівського 

МРС. 

 Старокостянтинівський міський Кризовий центр, 

рекомендувати Старокостянтинівському МРС 

філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області; 

28 листопада 2019 року. 

22. Психологічний тренінг «Протидія домашньому насильству» для 

засуджених жінок, які перебувають на обліку Старокостянтинівського МРС 

філії Державної установи «Центр пробації» у Хмельницькій області. 

 Рекомендувати Старокостянтинівському МРС 

філії Державної установи «Центр пробації» у 

Хмельницькій області; 

04 грудня 2019 року. 

23. «Круглий стіл» для батьків здобувачів освіти Старокостянтинівського 

ліцею ім. М.С. Рудяка «Сім’я - простір без насильства».  

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський ліцей ім. М.С. Рудяка; 

04 грудня 2019 року. 

24. «Круглий стіл» «Особливості застосування термінового заборонного та 

обмежувального приписів у випадку вчинення домашнього та 

гендернозумовленого насильства» для працівників Старокостянтинівського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій 

області та Старокостянтинівського міського Кризового центру. 

 Рекомендувати Старокостянтинівському 

місцевому центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги;                                                             

21 листопада 2019 року. 

25. Лекції для учнів 10-11 класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 

3 та Старокостянтинівського ліцею ім. М.С. Рудяка «Запобігання та протидія 

насильству в учнівському середовищі. Особливості відповідальності дітей-

кривдників при вчиненні насильства». 

 Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради, рекомендувати Старокостянтинівському 

місцевому центру з надання безоплатної  



 

5 

 

вторинної правової допомоги;                                                                      

25 листопада 2019 року, 10 грудня 2019 року. 

26. Семінар для учасників правознавчого клубу «Ти і закон» 

«Відповідальність за булінг. Зміни в законодавстві». 

 Рекомендувати Старокостянтинівському 

місцевому центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги;                                                                 

05 грудня 2019 року. 

27. Тематичні бесіди «Домашнє насильство: причини та наслідки» в 

трудових колективах органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

 Рекомендувати Старокостянтинівському 

місцевому центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги;                                                                                       

25 листопада - 10 грудня 2019 року. 

28. Виготовлення та розповсюдження соціальної реклами «СТОП 

насильству!». 

 Старокостянтинівський міський Кризовий центр;  

25 листопада - 10 грудня 2019 року.  

29. Забезпечення висвітлення інформації на офіційному сайті 

Старокостянтинівської міської ради, управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, радіомовлені та пресі під рубрикою:              

«16 днів проти насильства». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

25 листопада - 10 грудня 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами   підпис             Валентина ЯНЗЮК 

 

 

 

 


