
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_____04 березня 2020___ року                    Старокостянтинів                         № ______68/2020-р__ 

 

 

Про проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з питань 

запобігання та протидії домашньому 

насильству протягом березня 2020 року 

 

 

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 запобігання та протидії домашньому 

насильству, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1.  Затвердити інформаційно-просвітницькі заходи з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству протягом березня 2020 року (додаються). 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК), Старокостянтинівському міському 

Кризовому центру (Людмила СОСЛЮК) забезпечити проведення 

затверджених заходів. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 1000 (одна тисяча) грн               

00 коп. у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2020 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 (Олена КИСЛА) 

забезпечити сплату коштів. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 
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міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                         підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

04 березня 2020 року № 68/2020-р 

 

Інформаційно-просвітницькі заходи  

з питань запобігання та протидії домашньому насильству  

протягом березня 2020 року 

 

1. Тренінг «Кроки подолання домашнього насильства» для учнів 4 класу 

ліцею імені М.Рудяка.  

Старокостянтинівський міський Кризовий центр;  

05 березня 2020 року. 

 

2. Інформаційна хвилинка «Зміни життя – зупини насильство!» для учнів 

6-7 класів ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр;        

12 березня 2020 року. 

 

3. Тренінг «Аліса в Задзеркаллі», як форма первинної профілактики 

домашнього насильства для учнів 8 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

17 березня 2020 року. 

 

4. Інформаційний семінар «Як запобігти домашньому насильству» для 

осіб, які перебувають на обліку в Старокостянтинівській міськрайонній філії 

Хмельницького обласного центру зайнятості. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

18 березня 2020 року. 

 

5. Семінар-практикум «Ні насильству» для батьків учнів 6 класу на 

класних зборах в ліцеї імені М.Рудяка. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

19 березня 2020 року. 

 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                             Валентина ЯНЗЮК 

 


