
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
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 належної організації проведення інформаційно-просвітницьких заходів з 

питань протидії насильства щодо жінок, чоловіків і дітей та керуючись ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

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

додатком. 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

(Шабельник Н.І.), управлінню освіти виконавчого комітету міської ради (Пасічник А.П.), 

Старокостянтинівському міському Кризовому центру (Васьковецька A.B.), Регіональному 

Центру раннього розвитку дитини (Веселовська Т.А.) забезпечити проведення акції      

«16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня 2016 року. 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Камінська В.К.) 

виділити кошти у сумі 2098 (дві тисячі дев’яносто вісім) грн. 00 коп. у межах асигнувань, 

передбачених у бюджеті міста на 2016 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 даних 

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 

 

23 листопада 2016 року  Старокостянтинів   №454/2016-р 

 
 

                                                  

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

23 листопада2016 року  №454/2016-р 

 

Заходи 
по проведенню акції «16 днів проти насильства» 

 

1. Тематична виставка та форум «Дитинство без насильства» для учнів шкіл міста 

на базі Старокостянтинівської центральної районної бібліотеки. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

25 листопада 2016 року. 

2. Флеш-моб «Не бий дитину» для батьків РЦРРД. 

Регіональний Центр раннього розвитку дитини; 

25 листопада 2016 року. 

3. Міні-лекція «Як зменшити кількість непослухів» для батьків РЦРРД. 

Регіональний Центр раннього розвитку дитини; 

25 - 30 листопада 2016 року. 

4. Інтерактивний театр у формі вуличної соціальної роботи, театр пантоміми 

«Зворотна сторона любові». 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр, міський центр дитячої та юнацької 

творчості; 

площадка біля торговельного центру 

«Болгарське містечко», 

26 листопада 2016 року. 

5. Виступ на радіомовленні «Насильство – це сміття, яке треба виносити з 

дому». 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр; 

28 листопада 2016 року. 

6. Відеолекторій «Висвітлення проблеми домашнього насильства» для учнів 41 

групи Старокостянтинівської гімназії. 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр; 

29 листопада 2016 року. 

7. Тренінг «Запобігання домашньому насильству» для батьків РЦРРД. 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр; 

29 листопада 2016 року. 

8. Транслювання тематичних відеоматеріалів щодо запобігання домашньому 

насильству у формі вуличної соціальної роботи.  

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

площадка біля торговельного центру «Болгарське 

містечко», 

30 листопада 2016 року. 
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9. Тренінг «Аліса у Задзеркаллі» як форма первинної профілактики насильства в 

сім’ї для учнів 53 групи Старокостянтинівської гімназії. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

01 грудня 2016 року. 

10. Тренінг «Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї» 

для працівників блоку превентивної діяльності Старокостянтинівського відділу поліції. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

06 грудня 2016 року. 

11. Тренінг «Як запобігти насильству в сім’ї» для жінок, які перебувають на обліку 

в міськрайонному центрі зайнятості. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

07 грудня 2016 року. 

12. 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; 

08 грудня 2016 року. 

13. Семінар-практикум «Ні - насильству» для батьків учнів 3 класу ЗОШ I- III ст. 

№7. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

09 грудня 2016 року. 

14. Виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції «Захистимо себе від 

насильства!», «Як уникати тілесних покарань». 

Старокостянтинівський міський Кризовий 

центр, Регіональний Центр раннього розвитку 

дитини; 

25 листопада – 10 грудня 2016 року. 

15. Забезпечення висвітлення на офіційному сайті Старокостянтинівської міської 

ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради 

інформації під рубрикою: «16 днів проти насильства», «Про проведення соціально-

мережевої акції «Насильство - це сміття, яке треба виносити з дому». 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

25 листопада – 10 грудня 2016 року. 

 

 

 

Керуючий справами                                          підпис                                     В. Янзюк 

 


