
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 05.10.2021  № 223 

с. Руська Поляна 

 
 Про затвердження Плану заходів із запобігання  

 та протидії домашньому насильству, насильству  

 за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали  

 від такого насильства на період 2021-2022 років 

 

  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання Плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від 

такого насильства, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 

21 квітня 2021 року, Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 № 145 Законів 

України «Про запобігання  та протидію  домашньому  насильству»,  «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», відповідно  до  Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою  статі, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, Плану невідкладних 

заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства Черкаської районної 

державної адміністрації,  виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити План заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства 

на період 2021-2022 років, що додається. 

2. Відповідальним виконавцям, зазначених у Плані заходів, забезпечити 

виконання відповідних заходів та інформувати про стан виконання виконавчий 

комітет Руськополянської сільської ради до 25 грудня щороку. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 

Сільський голова                                                               Олег ГРИЦЕНКО 

 

 



                                                          

Затверджено 

рішенням виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

від 05.10.2021 № 223 

    

План заходів 

із запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 

насильства на період 2021-2022 років  

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Строк  

виконання 

Відповідальний 

1.  Удосконалення механізму координації та 

взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі: 

проведення засідань комісії з питань  

здійснення заходів у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі при виконавчому комітеті 

Руськополянської сільської ради 

 

За 

потребою 

Відділ соціального захисту 

населення виконавчого комітету  

2.  Забезпечення інформування населення про 

права осіб, постраждалих від домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі, та 

механізм їх реалізації, про послуги, які 

надають загальні та спеціалізовані служби 

підтримки постраждалих осіб, способи їх 

одержання, відповідальність осіб, які вчинили 

домашнє насильство, насильство за ознакою 

статі: 

- організація та проведення щорічної 

Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства»; 

- проведення інформаційних компаній 

серед жителів громади щодо 

неприпустимого ставлення до 

насильницької моделі поведінки, 

підвищення  рівня обізнаності 

населення про форми, причини та 

наслідки домашнього насильства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень-

грудень 

2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба в справах дітей 

виконавчого комітету  

 

Відділ інформаційно-

організаційної роботи 

виконавчого комітету спільно з 

відділом соціального населення 

виконавчого комітету 

 
 

3. 

Провести  зустрічі у форматі  «круглого 

столу» із суб'єктами, що здійснюють заходи 
у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, на яких обговорити проблемні 
питання щодо реалізації Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому 
насильству»  та шляхи їх вирішення 

 

 

 

 

жовтень 

листопад 

2021 року 

Відділ соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету, КЗ «Центр надання 

соціальних послуг»,  Служба у 

справах дітей, КНП 

«Черкаський районний центр  

первинної медико- санітарної 

допомоги Червонослобідської 

сільської ради» (за згодою), 

Поліцейський офіцер громади 

 



4. Проведення бесід, лекцій, відкритих уроків 

серед учнів з питань правових і 

організаційних заходів щодо захисту від 

насильства в сім'ї 

Грудень 

2021  

Відділ освіти, культури, 

туризму, молоді, спорту 

виконавчого комітету  

5. Імплементація принципів ненасильницької 

поведінки та недискримінації в освітній та 

виховний процес у закладах освіти, 

формування в усіх учасників освітнього 

процесу навичок толерантної поведінки, 

спілкування та взаємодії, підвищення 

ефективності діяльності шкільної 

психологічної служби у закладах загальної 

середньої освіти 

Протягом 

2021-2022 

років 

Відділ освіти, культури, 

туризму, молоді, спорту 

виконавчого комітету 

6. Проводення спільних відвідувань 

постраждалих від домашнього насильства або 

стосовно яких існує реальна загроза його 

вчинення за місцем проживання 

 

За потреби Відділ соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету, КЗ «Центр надання 

соціальних послуг»,  Служба у 

справах дітей  (у разі отримання 

зазначеної інформації стосовно 

дітей), поліцейський офіцер 

громади. 

7. Забезпечення проведення ефективного 

моніторингу, ведення обліку даних та 

здійснення контролю у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству 

за ознакою статі на території громади 

 

Постійно Відділ соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету, Служба у справах 

дітей 

 

 

    Сільський голова                                              Олег ГРИЦЕНКО 

 

 


