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Про надання iнформацiТ

Вiдповiдно до Закону Украiни uПро доступ до публiчноi iнформацiТ> та

розглянувши Ваше звернення щодо отримання iнформацii про заходи, якi
здiйснюються на територii Обухiвськоi мiськоi територiальноТ громади по
запобiганню та протидii домашньому насильству та насильству за ознакою cTaTi,
виконавчий KoMiTeT ОбухiвськоТ MicbKoi ради повiдомляс наступне.

l. У сiчнi 2021 року розпорядженням Обухiвського мiського голови був
затверджений план заходiв щодо реалiзачii на територiТ Обухiвськоi MicbKoi
територiальноi громади Закону Украiни uПро запобiгання та протидiю
домашньому насильству) на 2021 -2025 роки.

Вiдповiдно до пункту l данtого Плану заходiв передбачено взаемодiю
суб'ектiв, якi здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидii домашньому
насильству, у тому числi насильству за ознакою cTaTi, а саме: виявлення, розгляд
заяв та повiдомлень, надання допомоги та захисту постраждалим особам,
вiдповiдно до Порялку взасмодii суб'сктiв, що здiйснюють заходи у сферi
запобiгання та протидiТ домашньому насильству i насильству за ознакою cTaTi,
затвердженого ПКМУ вiд 22.08.20l8 JYQ 658.

також, iнформусмо Вас про те, що зазначений план заходiв с обов'язковим
для виконання yciMa суб'сктами, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та
протидii домашньому насильству i насильству за ознакою cTaTi, у т.ч.
структурними пiдроздiлами виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради, вiддiлами,
управлiннями та iншими установами, що дотичнi до даного напрямку роботи.
CaMi заходи безпосередньо стосуються ycix верств населення, у т.ч. дiтей -
шкiльного та дошкiльного BiKy, громадян жителiв MicbKoi територiальноi
громади, у т.ч. соцiально незахищених категорiй, людей похилого BiKy, а в першу
чергу тих, хто став жертвою насильства, незалежно вiд BiKy та cTaTi, чи
соцiального становища.

2. Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoT ради не володiс iнформацiсю
щодо наявних Програм для постраждалих осiб вiд домашнього насильства на
територii Обухiвськоi мiськоi територiальноТ громади, так як TaKi програми
можуть мати захишене авторське право i надаватися конфiденцiйно та приватно.



3. Виконавчий KoMiTeT Обухiвськоi MicbKoi ради не володiе iнформацiею
щодо нЕuIвних спецiалiзованих служб пiдтримки постражда-пих осiб вiд
домашнього насильства на територii Обухiвськоi rvricbKoi територiальноi громади.

Щержавний закладiв з даного напряIvIку роботи у громадi немае.

4. На територii Обухiвськоi MicbKoi територiальноi громади працiвниками
Обухiвського мiського центру соцiальних слркб для ciM'i, дiтей та молодi, для
осiб, якi постраждаJIи вiд домашнього насильства або насильства за ознакою
cTaTi, та звернулися до даноТ установи, надаються со.цiал.ь,нi цqслуги за рахунок
бюджетних коштiв незаJIежно вiд доходу отримувача соцiальних послуг (стаття
28 З4коуу Yкр_4lн"и "Про gоцiальнi послуги" ), а саме:

- соцiальнi послуги з iнформування,
- консультування,
- сприяння в наданнi притуllку,
- представництва iHTepeciB,
- соцiальнi послуги, що надаIоться екстрено (кризово).
5. Заходи з протидiТ насильству за ознакою cTaTi включенi до загального

Плану заходiв щодо реалiзаuiТ на територii ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноТ
громади Закону УкраТrrи uПро запобiгання та протидiю домашньому насильству))
на2021-2025 роки.

Якщо Ви масте пропозиrliТ щодо iнших заходiв з питань протидiТ

домашньому насильству чи насильству за ознакою cTaTi, пропонусмо Тх

надсилати до виконавчого комi,гету ОбухiвськоТ MicbKoT ради для обговорення на
вiдповiдних засiданнях комiсiй з llодальlпим вклIоченням Тх до загального плану
заходiв по запобiганню та протидiТ домашньому насильству та насильству за

ознакою cTaTi на2021-2025 роки.
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