
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

____24 листопада 2022  року           м. Старокостянтинів                      № ___299/2022-р_ 

 

 

Про проведення акції «16 днів 

проти насильства» 

 

 

На виконання програми підтримки сімей на період до 2025 року, 

затвердженої рішенням Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня                    

2020 року № 7/2/VІІ, з метою привернення уваги мешканців громади до 

проблем подолання домашнього насильства та жорстокого поводження з 

дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок,  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 і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ), 

Старокостянтинівському міському Кризовому центру (Алла 

ВАСЬКОВЕЦЬКА), Регіональному Центру раннього розвитку дитини 

виконавчого комітету міської ради (Алла ВОЛИНЕЦЬ), територіальному 

центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого 

комітету міської ради (Людмила ГАВРИЩУК), Центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю Старокостянтинівської міської ради 

(Галина ГУСАРЧУК) забезпечити проведення акції «16 днів проти 

насильства» з 25 листопада до 10 грудня 2022 року та проінформувати 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

про проведену роботу до 10 грудня 2022 року. 

3. 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  

24 листопада 2022 року № 299/2022-р 

 

 

 

Заходи 

з проведення акції «16 днів проти насильства» 

 

1. Вулична акція «Деконструювання домашнього насильства на 

інтерактивних інсталяціях» 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 2022 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;                                       

09 грудня 2022 року. 
 

3. Курси самооборони «Захисти себе» для жінок, що постраждали від 

домашнього насильства. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

25 листопада - 10 грудня 2022 року. 

 

4. Арт-терапевтичний тренінг «Право бути щасливою» для жінок, що 

постраждали від домашнього насильства. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

02 грудня 2022 року. 

 

5. Мережевий челендж «Помаранчевий світ без насильства». 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

25 листопада - 10 грудня 2022 року. 

 

6. Проведення тренінгів по запобіганню та протидії домашнього насильству 

та насильству за ознакою статі в навчально-виховних закладах освіти. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

25 листопада - 10 грудня 2022 року. 
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7. Розміщення скриньок в адміністративних приміщеннях громади для 

звернень мешканців щодо вчинення домашнього насильства. 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр;  

25 листопада - 10 грудня 2022 року. 

 

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

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

тематичних виставок, 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 - 10 грудня 2022 року. 

 

9. Організація та проведення в 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 - 10 грудня 2022 року. 

 

10. Розповсюдження інформаційних матеріалів з питань протидії 

домашньому насильству серед мешканців громади. 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр, територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету міської ради, 

Регіональний Центр раннього розвитку дитини; 

25 листопада - 10 грудня 2022 року. 

 

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

Центру раннього розвитку дитини. 

Регіональний Центр раннього розвитку дитини 

виконавчого комітету міської ради; 

28 листопада 2022 року. 

 

12. Онлайн анкетування для соціальних робітників «Заговори, щоб я тебе 

побачив». 

Територіальний центр соціального
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обслуговування (надання соціальних послуг) 

виконавчого комітету міської ради;                               

25 листопада - 10 грудня 2022 року. 

 

13. «Круглий стіл» «Насильству немає виправдання» для працівників  

Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради.  

Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Старокостянтинівської міської 

ради;  

25 листопада 2022 року. 

 

14. Забезпечення висвітлення інформації на сайтах Старокостянтинівської 

міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради, Старокостянтинівського міського Кризового центру, 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету міської ради, Регіонального Центру раннього 

розвитку дитини, Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю 

Старокостянтинівської міської ради, радіомовленні та в пресі під рубрикою: 

«16 днів проти насильства». 

Управління соціального захисту                  

населення, управління освіти, управління 

культурної політики і 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,                              

Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Старокостянтинівської міської 

ради; 

25 листопада - 10 грудня 2022 року. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 


