
УКРАЇНА

НОВОСЕЛИЦЬКА М ІСЬКА РАДА  
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

«21 » січня 2022 р. №_£

Про затвердження плану
заходів щодо запобігання
та протидії домашньому насильству
та/або насильству за ознакою статі на 2022 рік

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 КМУ від
21.04.2021 року, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі, затвердженого постановою КМУ від 22.08.2018 року № 658, 
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
виконавчий комітет Новоселицької міської ради

1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству та/або насильству за ознакою статі на 2022 рік (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Руслана 
Майданського.

ВИРІШИВ:

Міський голова Марія НІКОРИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого 
комітету міської ради
21.01.2022 року № 6

План заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству 
та/або насильству за ознакою статі на 2022 рік

№ Н азва заходу Термін
проведення

Відповідальні

1 Забезпечити діяльність координаційної 
ради з питань запобігання і протидії 
домашньому насильству, насильству за 
ознакою статі та торгівлі людьми

Раз на квартал та 
у разі потреби

Заступник міського 
голови з питань 
діяльності
виконавчих органів 
ради

2 Проводити роботу щодо виявлення сімей, 
де існує реальна загроза скоєння 
домашнього насильства та загроза життю 
і здоров’ю дітей.

Протягом року Суб'єкти, що 
здійснюють заходи у 
сфері запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству і 
насильству за 
ознакою статі

О
3 Надавати соціальні послуги особам/ 

сім 'ям, які постраждали від домашнього 
насильства та де існує реальна загроза 
його вчинення

У разі виявлення КУ «Центр надання 
соціальних послуг» 
міської ради, 
сектор-служба у 
справах дітей 
апарату виконавчого 
комітету міської ради

4 Забезпечити обов’язкове інформування 
відділу соціального захисту населення 
апарату виконавчого комітету міської 
ради, сектору-служби у справах дітей, 
КУ «Центр надання соціальних послуг» 
міської ради при виявленні фактів 
скоєння домашнього насильства та 
насильства за ознакою статті або реальної 
його загрози, особливо стосовно дітей.

У разі виявлення 
протягом трьох 

діб

Відділення
поліції№6
(м.Новоселиця)
ЧРУП ГУНП в 
Чернівецькій області, 
суб’єкти, що 
здійснюють заходи у 
сфері запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству і 
насильству за 
ознакою статі

5 Здійснювати активну пропаганду 
сімейних цінностей, свідомого ставлення 
щодо відповідального батьківства 
шляхом розміщення інформаційних 
матеріалів в засобах масової інформації..

Протягом року Суб’єкти, що 
здійснюють заходи у 
сфері запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству і



насильству за 
ознакою статі

6 Проводити роз’яснювальну роботу з 
населенням щодо профілактики 
домашнього насильства та насильства за 
ознакою статті.

Протягом року Відділення 
поліції№6 
(м.Новоселиця) 
ЧРУП ГУНП в 
Чернівецькій області, 
суб’єкти, що 
здійснюють заходи у 
сфері запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству і 
насильству за 
ознакою статі

7 Здійснювати в навчальних закладах 
громади інформаційно - просвітницьку 
роботу з батьками та дітьми щодо 
попередження домашнього насильства та 
насильства за ознакою статті із 
залученням представників поліції, 
соціальних служб, медицини.

Протягом року Відділ освіти міської 
ради

8 Провести цикл заходів щодо протидії 
домашньому насильству та насильству за 
ознакою статті у рамках щорічної акції 
«16 днів проти насильства!»

Листопад - 
грудень 2022р.

Суб’єкти, що 
здійснюють заходи у 
сфері запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству і 
насильству за 
ознакою статі

9 Підвести підсумки роботи служб за 2022 
рік на засіданні Координаційної ради з 
питань сім 'ї, тендерної рівності, 
запобігання та протидії домашньому 
насильству та торгівлі людьми.

Грудень 2022р. Заступник міського 
голови з питань 
діяльності
виконавчих органів 
ради

Керуючий справами 
виконавчого комітету міської ради Ірина ТОЦЬКА


