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ОБУХIВСЬКА IVIICЬKA РАДА
киiвсьItоi оБлАстI

ВИItОНДВЧИЙ KOMITET
nJ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ М И

вiд 05 сiчня 2021 року пдiсто Обухiв

Про план заходiв щодо реалiзаrriТ на територiТ
Обухiвськоi MicbKoi територiальноТ громади
Закону УкраiЪи пПро запобiгання та протидiю
домашньому насильству) на 202| -2025 роки

вiдповiдно до законiв Украiни <по запобiгання та протидiю
домашньому насильству)), <Про попередження насильства в ciM'i>, пiдпункту
20 частини 4 cTaTTi 42 кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, постанов
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22 серпня 20l8 року J\b 658 <Про
затвердження Порядку взасмодii суб'ектiв, що здiЙснюють заходи у сферi
запобiгання та протидiТ домашньому насильству i насильству за ознакою
cTaTi>>, вiд 22 серпня 20l 8 року М 654 пПро затвердження Типового
положення про мобiльну бригалу соцiально-психологiчноi допомоги особам,
якi постраждаJIи вiд домашнього насильства та/або насильства за ознакою
cTaTi>>, вiд 22 серпня 2018 рtоку J\Гч 655 пПро затвердження Типового
положення про притулок для ,'осiб, якi постраждЕtли вiд домашнього
насильства та/або насильства за ознакою cTaTi>>, та з метою забезпечення
взаемодii органiв виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування, на якi
покладаються здiйснення заходiв з попередження та протидii домашньому
насjильству:

1. Затвердити план заходiв щодо реалiзацii на територii Обухiвськоi
мiськоI територiальноТ громади Закону Украiни <Про iапобiгання та
протидiю домашньому насильству)) на202|-2025 роки, згiдно з додатком.

2. Управлiнням, вiддiлам та iншим структурним пiдроздiлам
виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi' ради, старостам сiл Обухiвськоi
MicbKoi територiальноТ громади :

2.1 забезпечити безумовне виконання зазначених заходiв;
2.2 про хiд виконання зазначених заходiв iнформувати службу у

справах дiтей та сiм'i виконавчого KoMiTeTy MicbKoi рали щопiвроку, до 0l
числа за звiтний перiод.

З. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника мiського голови

А.М.Верещак



.Щолаток
до розпорядження

/ Обухiвського мiського голQви
вiл05.01,202l року Xn -Д!

план заходiв щодо реалiзацii на територii
Обухi вськоi MicbKoi територiальноi громади

Закону Украiни uПро запобiгання та протидiю

, домашньому насильству)) на2021-2025 роки

1.. Виявлення фактiв домашнього насильства, розгляд заяв та повiдомлень
про вчинення домашнього насильства, у тому числi розгляд повiдомлень про
насильство за ознакою cTaTi та насильства стосовно дiтей. Надання допомоги
постраждалим особам з урахуванням результатiв оцiнки ризикiв у порядку,
визначеному чинним законодавством УкраТни, спiльно з працiвниками
полiцii.

обухiвський вiддiл полiцiт Гу Нп в
Киiвськiй областi, управлiння
соцiального захисту, освiти, служба
у справах дiтей та сiм'i,
Обухiвський мiський центр
соцiальних служб для ciM'T, дiтей та
молодi, КЗ <Первинна медико-
caHiTapHa допомога)
Постiйно

2. Профiлактична та iнформацiйна робота з постраждалими особами, у
тому числi про ixHi права, та спектр соцiальних послуг, якими вони можуть
скористатися, Т хто ix надаватиме.

Обухiвський вiддiл полiцii ГУ НП в
Киiвськiй областi, управлiння
соцiального захисту, освiти, служба
у справах дiтей та сiм'i,
Обухiвський мiський центр
соцiальних служб для ciM'i, дiтей та
молодi, КЗ <I_{eHTp первинноТ
медико-санiтарна допомоги)
[Iостiйно

3. Забезпечення впровадження у навчаJIьно-виховний процес ocBiTHix
закJIадах MicbKoi територiальноi громади, (у тому числi включення до
навчаJIьних програм i планiв учбових закладiв), питань запобiгання та
протидii домашньому насильству.

Управлiння освiти виконавчого
, KoMiTeTy MicbKoT рали

Протягом навч€шьного року



4. Надання медичноi допомоги, проведення та документування
результатiв медичного обстеження постраждалим особам або особам, якi
ймовiрно пострarкдалИ вiд домашнього насильства, з урахуванням
iндивiдуальних потреб.

КЗ KIJeHTp первинноi медико-
caHiTapHa допомоги))
IIостiйно

5. Забезпечити неухильне виконання педагогiчними працiвниками
-,'л-л_- -_- - -_:*- ?заг€Lпьноосвlтнlх та дошкlльних закладlв Mtcbkot територiальноi громади
конвенцii оон <про права дитини)), Закону Укратни uпро охорону
дитинства)> законодавств Украiни в галузi освiти в частинi збереження
фiзичного, духовного, психiчного здоров'я та поваги до людськоi гiдностi
дитини.

Управлiння освiти виконавчого
KoMiTeTy MicbKoТ ради
Протягом навчального року

6. Забезпечення виявлення сiмей/осiб, якi опинилися у складних
ЖИТТеВИХ обставинах, здiЙснення оцiнки потреб сiм'Иiтей з метою
ВИЗНаЧеННя виДiв соцiальноi допомоги та надання соцiальних послуг в межах
компетенцiI

Служба у справах дiтей та ciM'T,

управлiння освiти виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT ради, Обухiвський
мiський центр соцiальних служб для
ciM'i, дiтей та молодi
Постiйно

7. Пiдвищення рiвня обiзнаностi суспiльства щодо форм та проявiв
домашнього насильства, його причин та наслiдкiв. Проведення
iнформачiйно-просвiтницькоi компанiТ у територiальнiй громадi щодо
запобiгання та протидii домашнього насильства.

Служба y справах дiтей та сiм'i,
управлiння освiти, соцiального
захисту виконавчого KoMiTeTy
,MicbKoT ради, Обухiвський мiський
центр соцiальних служб для сiм'i,
дiтей та молодi
Постiйно

8. Органiзовувати у навчаJIьних закладах MicbKoT територiальноТ громади
семiнари, <круглi столи)), конференцii, виставки, огляди лiтератури з питань
протидii та попередження домашнього насильства.

Служба у справах дiтей та ciM'i,
управлiння освiти
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради
Протягом навчального року



9. Провести щорiчнi акцiТ " lб днiв проти насильства", .Щень спiльних
дiй В iHTepecax дiтеЙ та мiсячник правОвих знань, у т.ч. шравовий брейн-ринг
<пiдлiток i право>, серед учнiв загальноосвiтнiх закладiв пдiськоi
територi альноi громади.

Управлiння освiти, служба у
справах дiтей та ciM'i виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради
Щороку, жовтень-листопад

, l0. Проводити роз'яснювальну роботу щодо запобiгання вчиненню
домашнього насильства над дiтьми з категорiями громадян, якi потребують
соцiального захисту, у тому числi особами, що е прийомними батьками,
батьками вихователями та опiкунами/пiклувальниками.

Служба у справах дiтей та сiм'i
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради,
Обухiвський мiський центр
соцiальних служб для ciM'T,
дiтей та молодi
Постiйно

l l. Здiйснювати соцiальне iнспектування сiмей, якi перебувають у
складних життевих обставинах, де мають мiсце випадки вчинення насильства
в ciM'i або В яких icHye речшьна загроза його вчинення, вiдповiдно до
порядку здiйснення соцiальними працiвниками iнспектування, з метою
забезпечення супроводу даних сiмей.

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

12. ЗалучатИ громадськi органiзацiТ, фонди, об'сднання, тощо до
створення спiльних проектiв, спрямованих на пiдвищення рiвня
iнформованостi громадян щодо запобiгання i протилii домашньому
насильству, надання iм соцiальних та iнших послуг.

Служба у ёправах дiтей та ciM'T,
управлiння освiти виконавчого
KoMiTeTy MicbKoT ради, Обухiвський
мiський центр соцiальних служб
для ciM'T, дiтей та молодi
Постiйно

l3. Сприяти висвiтленню у засобах масовот iнформацii заходiв щодо
запобiгання i протидii домашньому насильству та надання допомоги особам,
постраждалим вiд такого злочину.

Служба у справах дiтей та сiм'i
виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради

Заступник мiського голови А.В.Шевченко


