
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ 

___________          №_____ 
 
 

Про  затвердження  плану невідкладних заходів із запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, 
які постраждали від такого насильства 
 

Відповідно до ст. 52, частини 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законів України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків», «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства», Указу 
Президента України від 21.09.2020 № 398/20 «Про невідкладні заходи із 
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, 
захисту прав осіб, які постраждали від такого  насильства», на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 №361-р  «Про 
затвердження  плану невідкладних заходів із запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 
постраждали від такого насильства», постанови Кабінету Міністрів України від 
22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі», враховуючи рекомендації Координаційної ради з 
питань гендерної рівності, запобігання та протидії  домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми  відповідно до протоколу 
від 25.10.2021 № 01 та з метою  удосконалення взаємного реагування на випадки 
вчинення домашнього насильства, формування в суспільстві нетерпимого 
ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до 
постраждалих осіб, насамперед – дітей, усвідомлення насильства як порушення 
прав людини, виконавчий комітет Гірської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити план невідкладних заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території Гірської 
сільської ради на 2021-2022 роки (додаток № 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Гірської сільської ради 
Счастливого М.А. 
 
Сільський голова                                                          Роман ДМИТРІВ  



Додаток  № 1  
до рішення виконавчого комітету  

Гірської сільської ради 
 

від « » _______ 2021 року № ______ 
 

ПЛАН 
невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому  

насильству та насильству за ознакою статі на території Гірської сільської 
ради на 2021-2022 роки. 

 

1) Удосконалення механізму координації, алгоритму дій та взаємодії 
суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, насильству за ознакою статі. 

Служба у справах дітей 
Сектор соціального захисту населення 
Відділ цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
Національна поліція (за згодою) 
Заклади охорони здоров`я (за згодою) 
Січень  2022 року 

 
2) Забезпечити проведення інформаційно – просвітницької діяльності 

щодо підвищення рівня обізнаності уповноважених осіб з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 

Служба у справах дітей 
Сектор соціального захисту населення 
Відділ культури, спорту та інформування 
Протягом 2022 року 
3) Забезпечити діяльність та проведення засідань Координаційної ради 

з питань гендерної рівності, запобігання та протидії  домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми  при Гірській сільській 
раді. 

Гірська сільська рада 
Протягом 2022 року 
 
4) Імплементація принципів ненасильницької поведінки та 

недискримінації в освітній та виховний процес у закладах освіти сільської ради, 
формування в усіх учасників освітнього процесу навичок толерантної 



поведінки, спілкування та взаємодії, підвищення ефективності діяльності 
шкільної психологічної служби та запровадження шкільних медіаторів у 
закладах загальної середньої освіти. 

Відділ освіти сільської ради 
Національна поліція (за згодою) 
Громадські організації (за згодою) 
Протягом 2022 року 
 
5) Забезпечення проведення ефективного моніторингу, ведення обліку 

даних та здійснення контролю у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, насильству за ознакою статі. 

Сектор соціального захисту населення 
Відділ цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 
Служба у справах дітей 
Протягом 2022 року 
 
6) 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. 

Сектор соціального захисту населення 
Служба у справах дітей 
Відділ культури, спорту та інформування 
ЦНАП 
Протягом 2021-2022 року  
 
7) Забезпечити організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції 

"16 днів проти насильства''. 
Гірська сільська рада 
Відділ культури, спорту та інформування 
Відділ освіти 
Сектор соціального захисту населення 
Служба у справах дітей 
Національна поліція (за згодою) 
Громадські організації (за згодою) 



Листопад - грудень 2021 року, листопад-грудень 2022 року 
 
8) Забезпечити підтримку ініціатив громадськості з проведення 

інформаційних кампаній, спрямованих на формування у суспільстві 
нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, підвищення рівня 
обізнаності населення про форми, причини і наслідки домашнього насильства, 
види та способи одержання допомоги постраждалими особами. 

Гірська сільська рада 
Листопад - грудень 2021 року, листопад-грудень 2022 року 
 
9)  Забезпечити організацію початкового та періодичного інформування 

працівників закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної 
культури і спорту, оздоровлення та відпочинку, які контактують з дітьми про 
захист дітей від усіх форм насильства та жорстокого поводження. 

Гірська сільська рада 
Управління гуманітарного розвитку та соціального захисту населення 
Сектор соціального захисту населення 
Служба у справах дітей 
Заклади охорони здоров`я (за згодою) 
Протягом 2022 року 
 
10)  Висвітлення інформації на сайті сільської ради, сторінках соцмереж 

про ситуацію у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та результати вжитих заходів. 

Гірська сільська рада 
Відділ культури, спорту та інформування 
Щоквартально протягом 2021-2022 років 
 

 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів                                    Максим СЧАСТЛИВИЙ 
 
 
 
 
Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів 
____________Максим СЧАСТЛИВИЙ  

 
 
 
В.о. начальника відділу правового та 
кадрового забезпечення 
__________Євгеній СТЕПАНЕНКО 

Секретар сільської ради 
__________Людмила ШЕРШЕНЬ 

Начальник служби у справах дітей 
____________________Ірина ОРЕЛ 



 


