
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням  голови Деражнянської 

міської територіальної громади 

від 20 січня 2022 року  № 233 

 

 

 

 

 ПЛАН  

невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 

насильства 

 

1. Удосконалення механізму координації та взаємодії суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі:  

   створення алгоритму дій суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі; 

 Відділи праці та  соціального забезпечення,  

освіти,  молоді та спорту ,справах дітей 

Деражнянської міської ради, КНП 

«Деражнянський районний центр 

первинної-медико-санітарної допомоги 

Деражнянської міської ради Хмельницької 

області», сектор поліцейської діяльності 

№1, відділу поліції № 3  Головного 

управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою). 

 Травень 2022 року  

 затвердження місцевих планів невідкладних заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі; 

                                                               

                                                  Відділ праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради 

 Січень 2022 року 

2. Формування кадрового забезпечення спеціально уповноважених органів у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі, підвищення рівня професійних компетенцій фахівців у зазначеній сфері: 

визначення в межах штатного розпису уповноважених осіб (координаторів) з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання 

та протидії домашньому насильству та насильству  за ознакою статі, 

відповідальних за координацію заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству в органах виконавчої влади та органах місцевого 

самоврядування; 

 Відділи  праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради, освіти, молоді 

та спорту, служба у справах дітей 



Деражнянської міської ради, КНП 

«Деражнянський районний центр 

первинної-медико-санітарної допомоги 

Деражнянської міської ради Хмельницької 

області», сектор поліцейської діяльності 

№1, відділу поліції № 3  Головного 

управління Національної поліції в 

Хмельницькій області (за згодою). центр 

надання безоплатної первинної та 

вторинної правової допомоги (за згодою),  

 Червень 2022 року 

 

підвищення рівня обізнаності уповноважених осіб (координаторів) з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; 

 Відділ  праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради, громадські 

організації (за згодою) 

 Протягом 2022 року; 

 

 4. Забезпечення діяльності Кординаційних рад з питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми: 

 проведення засідань Координаційних рад з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми. 

 Відділ  праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради  

 Щокварталу; 

 

 5. Імплементація принципів ненасильницької поведінки та недискримінації в 

освітньому та виховному процесі у закладах освіти, дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку, формування в усіх учасників процесу навичок 

толерантної поведінки, спілкування та взаємодії, підвищення ефективності 

діяльності шкільної психологічної служби: 

оновлення структури та функціоналу психологічної служби системи освіти. 

 Відділ  освіти,  молоді та спорту 

Деражнянської міської ради 

 Протягом 2022 року; 

 

6. Забезпечення проведення моніторингу, ведення обліку даних та здійснення 

контролю у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству 

за ознакою статі: 

 

 Відділ  праці та соціального забезпечення 

Деражнянської міської ради 

 Протятом 2022 року; 



 

7. 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: 

організація та проведення щорічної Всеукраїнської акції “16 днів проти 

насильства”. 

 Деражнянський міський центр надання 

соціальних послуг,  

 Листопад-грудень 2021 р.; 

8. Забезпечення підтримки 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. 

 Деражнянський міський центр 

надання соціальних послуг, сектор 

поліцейської діяльності №1,відділу 

поліції №3  Головного управління 

Національної поліції в Хмельницькій 

області (за згодою). 

 Протягом 2022 року; 

 

9.Забезпечити  ефективну роботу «мобільної бригади»  та служби  первинного 

соціально-психологічного консультування. 

  

 Деражнянський міський центр 

надання соціальних послуг 

  

10. Висвітлення інформації про ситуацію у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та результати вжитих 

заходів. 

 Відділ  праці та соціального 

забезпечення Деражнянської міської 

ради, Деражнянський міський центр 

надання соціальних послуг, 

 Грудень 2022 року. 

 

 

Начальник відділу праці  

та соціального забезпечення                                                     Тетяна Кравченко 


