
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_16 листопада 2020___ року                    Старокостянтинів                       № ____317/2020-р_____ 

 

 

Про проведення акції «16 днів проти 

насильства» 

 

 

З метою привернення уваги громадськості міста до проблем подолання 

домашнього насильства та жорсткого поводження з дітьми, протидії торгівлі 

людьми та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, на виконання міської 

програми підтримки сімей на період до 2020 року, затвердженої рішенням 

Старокостянтинівської міської ради від 29 січня 2016 року № 13, 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 ШАБЕЛЬНИК), управлінню освіти виконавчого комітету 

міської ради (Анатолій ПАСІЧНИК), управлінню культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради (Василь МУЛЯР), 

Старокостянтинівському міському Кризовому центру                                     

(Алла ВАСЬКОВЕЦЬКА), Регіональному Центру раннього розвитку дитини 

(Тетяна ВЕСЕЛОВСЬКА) забезпечити проведення акції «16 днів проти 

насильства» з 25 листопада по 10 грудня 2020 року. 

 

3. Виконавцям інформувати про проведену роботу управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської ради до 10 грудня 2020 року. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 4050 (чотири тисячі п’ятдесят) грн 00 

коп. у межах асигнувань, які передбачені в бюджеті міста на 2020 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 

17 листопада 2020 року № 317/2020-р 

 

Заходи 

з проведення акції «16 днів проти насильства» 

 

1. Онлайн – конференція за участю представників органів місцевого 

самоврядування «Стоп насильству», приурочену до приєднання міста до 

Всеукраїнської акції». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

25 листопада 2020 року. 

 

2. Онлайн показ соціальних роликів Подолаймо насильство разом!»-

відеотрансляція соціальних роликів щодо проявів домашнього насильства та 

його запобігання. 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр;  

25 листопада 2020 року - 30 листопада 2020 

року. 

 

3. Акція «Бузкова стрічка» та «Синя стрічка». 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр; 

25 листопада 2020 року - 10 грудня 2020 року. 

 

4. Мережевий флешмоб під хештегом #діємопротинасильства в 

соціальних мережах. 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр;  

25 листопада 2020 року – 10 грудня 2020 року. 

 

5. Робоча онлайн нарада з уповноваженими особами у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр; 

06 грудня 2020 року. 

 

6. Онлайн тренінг «Як виявити та працювати з дітьми, які зазнали домашнього 

насильства», для педагогів, які є уповноваженим особами у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству. 
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Старокостянтинівский міський Кризовий центр, 

загальноосвітні навчальні заклади міста; 

06 грудня 2020 року. 

 

7. Онлайн квест – заняття «Тест Білборда та кохання в інтернеті» для 

учнів 9 класів. 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр, загальноосвітні навчальні заклади міста, 

Центральна районна бібліотека; 

01 грудня 2020 року. 

8. Онлайн показ документального фільму «Ліза, ходи додому» для 

вчителів, учнів, суб’єктів пробації та суб’єктів отримання соціальних послуг. 

Міськрайонний сектор філії Державної 

установи Центр пробації у Хмельницькій 

області; 

25 листопада 2020 року. 

 

9. Проведення тренінгових занять з вихователями ДНЗ на тему: 

«Профілактика жорстокого поводження з дітьми. Надання допомоги 

постраждалим від домашнього насильства. Послідовність дій педагога». 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради: 

25 листопада 2020 року – 10 грудня 2020 року. 

 

10. Тематичні виставки матеріалів з питань протидії домашньому 

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

волонтерської діяльності в художньо-естетичних закладах міста. 

Управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради;                          

25 листопада 2020 року - 10 грудня 2020 року. 

 

11. Інтерактивний семінар – тренінг для батьків на тему: «Конфлікти в 

сім’ї і їх шляхи вирішення в родині». 

Регіональний Центр раннього розвитку дитини; 

08 грудня 2020 року, 09 грудня 2020 року. 

 

12. Флешмоб «Не бий дитину» з батьками вихованців Регіонального 

центру раннього розвитку дитини. 

Регіональний Центр раннього розвитку дитини; 

25 листопада 2020 року, 26 листопада                      

2020 року. 

 

13. Години спілкування, лекції та тренінги в навчальних закладах міста:
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«Обери життя», «Шлях до дружби», «Насильство – як вміти себе захистити», 

«Толерантність», «Мої права та обов’язки», «Ми різні, але ми рівні», «Що 

означає бути впевненим у собі», «СНІД: його профілактика», «Всесвітній день 

порозуміння з віл – інфікованими людьми». 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

25 листопада 2020 року, 26 листопада                     

2020 року. 

 

14. Акції серед учнівської молоді міста «Подаруй посмішку!», «Світ без 

насильства очима дітей», «Дерево толерантності», «Ми всі рівні – ми всі 

різні», «Твій комплімент на сьогодні», «Червону стрічку носять небайдужі», 

«Стоп – булінг», на базі навчальних закладів освіти. 

Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

25 листопада 2020 року – 10 грудня 2020 року. 

 

15. Виготовлення і розміщення інформаційних плакатів та білборбів 

«Зупини насильство» та «Не бий дитину», буклетів «Насильство? Чи 

дисципліна» та розповсюдження листівок та буклетів. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр, Регіональний Центр раннього розвитку 

дитини;  

25 листопада 2020 року – 10 грудня 2020 року. 

 

16 Висвітлення інформації на офіційних сайтах Старокостянтинівської 

міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівського міського Кризового Центру, 

радіомовленні та пресі під рубрикою: «16 днів проти насильства». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр;  

25 листопада 2020 року – 10 грудня 2020 року. 

 

 

 

Керуючий справами                           підпис                             Валентина ЯНЗЮК 


