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На Ваш запит згiдно ЗУ < Про доступ ло публiчноТ iнформачii> про
надання копiТ розпорядж ення Обухiвського мiського голови щодо
ПоПередж ення насилля в ciM'i та протидiТ торгiвлi людьми надасмо
запитувану iнформацiю.

lодаток: копiя розпорядж ення

сiчня 202l року uПро плаFI заходiв
Щодо реалiзаrдiТ на територiТ ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноТ громади
ЗакОнУ Украiни пПро запобiгання та протидiю домашньому насильству)) на
20212025 роки> на 4ох аркушах у сканованому виглядi.
J\ Ъ03 вiд 05

Перrrrий заступник мiського голови

Остролуuька B.I .
0457250530

А.М.Верещак
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ОБУХI ВСЬКА MI CЬKA РАДА

I tиiвсъI tоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMI TET
розпорядж Ення
вiд 05 сiчня 2021 року
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MicTo Обухiв

Про план заходiв щодо реалiзаuii на територii
Обухiвськоi MicbKoi територiальноi громади
Закону УкраiЪи < Про запобiгання та протидiю
домашньому насильству) на 2021 2025 роки

Вiдповiдно

до

законiв Украiни кПо запобiгання

та

протидiю

ДоМашньому насильству)), пПро попередж ення насильства в ciM'i> , пiдпункту
20 частини 4 cTaTTi 42 < Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi> > , постанов

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22 серпня 20l8 року J\ b 658 < Про
затвердж ення Порядку взаемодii суб'ектiв, що здiйснюють заходи у сферi
запобiгання та протидii домашньому насильству i насильству за ознакою
cTaTi> > , вiд 22 серпня 20l 8 року JVg 654 пПро затвердж ення Типового

полож ення про мобiльну бригалу соцiальнопсихологiчноi допомоги особам,
якi постраж дали вiд домашнього насильства та/ або насильства за ознакою
cTaTi> > , вiд 22 серпня 2018 pQKy JЮ 655 < Про затвердж ення Типового
полож ення про притулок для ,осiб, якi постраж д€
ши вiд домашнього
наСилЬства та/ або насильства за ознакою cTaTi> > , та з метою забезпечення
взасмодii органiв виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування, на якi
покладаються здiйснення заходiв з попередж ення та протидii домашньому
насйльству:
l. Затвердити план заходiв щодо реалiзацii на територii Обухiвськоi

мiськоi територiальноТ громади Закону Украiни < Про запобiгання

та

протидiю домашньому насильству)) Ha20212025 рокй, згiдно з додатком.
2. Управлiнням, вiддiлам та iншим структурним пiдроздiлам
виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi мiськоi.ради, старостам сiл Обухiвськоi
MicbKoi територiальноi громади
2.1 забезпечити безумовне виконання зазначених заходiв;
2.2 про хiд виконання зчвначених заходiв iнформувати служ бу у
СПраВах дiтеЙ та ciM'i виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради щопiвроку, до 01
числа за звiтний перiол.
З. Контроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на
заступника мiського голови Шер
:
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Перший заступник мiського'гd,лr
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Додаток
до розпорядж ення
Обухiвського мiського голо"ви
вiд 05,0l .202 l року Nn
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План заходiв щодо реалiзацiТ на територii
Обухi вськоi Mi ськоi територiальноi громади
Закону Украiни пПро запобiгання та протидiю
домашньому насильству) на20212025 роки

Виявлення фактiв домашнього насильства, розгляд заяв та повiдомлень
про вчинення домашнього насильства, у тому числl розгляд повlдомлень про
насильство за ознакою cTaTi та насильства стосовно дiтей. Надання допомоги
постраж дzшим особам з урахуванням результатiв оцiнки ризикiв у порядку,
визначеному чинним законодавством Украiни, спiльно з працiвниками
полiцii.
Обухiвський вiддiл полiцii ГУ НП в
Киiвськiй областi, управлiння
соцiального захисту, освiти, служ ба
у справах дiтей та ciM'T,
Обухiвський мiський центр
соцiальних служ б для ciM'i, дiтей та
молодi, КЗ < Первинна медико
1,

caHiTapHa допомога))

Постiйно

2. Профiлактична та iнформацiйна робота з постраж далими особами, у
тому числi про ixHi права, та спектр соцiальних послуг, якими вони мож уть
скористатися, i хто ix надаватиме.
Обухiвський вiддiл полiцiТ ГУ НП в
Киiвськiй областi, управлiння
соцiального захисту, освiти, служ ба
у справах дiтей та сiм'i,
Обухiвський мiський центр
соцiальних служ б для сiм'i, дiтей та
молодi, КЗ < I JeHTp первинноi
медикосан iTapHa допомоги)
Постiйно

З. Забезпечення впровадж ення у навчальновиховний процес ocBiTHix
закладах мiськоi територiальноi громади, (у тому числi включення до
навч€
шьних програм i планiв учбових закладiв), питань запобiгання та
протидiI домашньому насильству.

Управлiння освiти виконавчого
KoMiTeTy мiськоi ради
Протягом навчального року

4.

Надання медичнот допомоги, проведення

та документування
результатiв медичного обстеж ення постраж далим особам або особам, якi

ймовiрно постраж дали
iндивiдуальних потреб.

вiд

домашнього насильства,

КЗ

з

урахуванням

< Щентр первинноi медико

caHiTapHa допомоги)

Постiйно

5.

Забезпечити неухильне виконання педагогiчними працiвниками
загальноосвiтнiх та дошкiльних закладiв MicbkoТ територiальнот громади
конвенцii оон uпро права дитини)), Закону Укратни uпро охорону
дитинства)) законодавств Украiни в галузi освiти в частинi збереж ення
фiзичного, духовного, психiчного здоров'я та поваги до людськоТ гiдностi

дитини.

Управлiння освiти

виконавчого

KoMiTeTy MicbKoT ради

Протягом навчального року

6. Забезпечення виявлення сiмей/ осiб, якi опинилися у складних
ж иттсвих обставинах, здiйснення оцiнки потреб сiм'иiтей з метою

визначення видiв соцiальнот допомоги та надання соцiальних послуг в меж ах
компетенцiТ

Служ ба у справах дiтей та ciM'T,
управлiння освiти виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради, Обухiвський
мiський центр соцiальних служ б для
ciM'i, дiтей та молодi
Постiйно

7. Пiдвищення рiвня обiзнаностi суспiльства щодо форм та проявiв

та

насильства,
домашнього
його причин
наслiдкiв. Проведення
i нформац i йнопросвiтницькоТ
компанii
територiальнiй громадi щодо
запобiгання та протидiТ домашнього насильства.

у

Служ ба у справах дiтей та ciM'T,
'
управлiння освiти, соцiального

захисту виконавчого

KoMiTeTy
MicbKoT ради, Обухiвський мiський

центр соцiальних служ б для ciM'i,

дiтей та молодi

Постiйно
8. Органiзовувати у навч€
Lльних

закладах MicbkoT територiальноi громади
семiнари, < круглi столи), конференцii, виставки, огляди лiтератури з питань
протидll та гI опередж ення домашнього насильства.
Служ ба у справах дiтей та ciM'i,
управлiння освiти
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради
Протягом навч€u I ьного року

9, Провести щорiчнi акцiТ "1б днiв проти насильства",
.Щень спiльних
j* :_i:::_pecax дiтей та мiсячник правових знань, у т.ч. правовий брейнринг
< Пiдлiток i право)), серед учнiв загальноосвiтнiх закладiв
MicbKoi
територiальноi громади.

Управлiння освiти, служ ба у
справах дiтей та ciM'i виконавчого
KoMiTeTy мiськоi ради
Щороку, ж овтеньлистопад

, 10. Проводити
роз'яснювальну роботу щодо запобiгання

вчиненню
домашнЬого насИльства н?Д дiтьМи з категорiями громадян, якi потребують
соцiального захисту, у томУ числi особамй,
що с прийомними батьками,
батьками вихователями та опiкунами/ пiклувальниками.

Служ ба

у

справах дiтей та ciM'i

виконавчого KoMiTeTy MicbKoT
ради,
Обухiвський мiський центр
соцiальних слух< б для сiм'i,
дiтей та молодi
Постiйно

1 1' Здiйснювати соцiальне iнспектування
сiмей, якi перебувають у
складних ж иттевих обставинах, де мають мiсце випадки вчинення
насильства
в ciM'i або В яких icHyc реальна загроза його вчинення, вiдповiдно
до

порядку здiйснення соцiальними працiвниками iнспектування,

забезпечення супроводу даних сiмей.

'

з

метою

Обухiвський мiський центр
соцiальних служ б для ciM'i, дiтей та
молодi
Щоквартально

12' ЗалучатИ громадськi органiзацiТ, фонди, об'еднання, Тощо
до
створення спiльних проектiв, спрямованих на пiдвищення
рiвня
iнформованостi громадян щодо запобiгання i протидii
домашньому

насильству, надання Тм соцiальних та iнших послуг.

Служ ба

у

iправах дiтей та ciM'i,

управлiння освiти

виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради, Обухiвський
мiський центр соцiальних служ б
для ciM'T, дiтей та молодi

Постiйно

l3. Сприяти висвiтленню у засобах масовот iнформачiт заходiв
щодо
запобiгання i протидii домашньому насильству та надання
допомоги особам,

постраж д€
t пим

вiд такого злочину.

Служ ба у справах дiтей та ciM'i
виконавчого KoMiTeTy MicbKoT
ради
Постiй
Заступник мiського голови

А.В.Шевченко

