
                                                                                                          
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 20 січня   2022 року                            Деражня                                              № 233 

 

Про затвердження Плану невідкладних 

заходів із запобігання та протидії домаш- 

ньому насильству, насильству за ознакою 

статі, захисту прав осіб, які постраждали  

від такого насильства  на 2022 рік 
 

Відповідно до статті 40 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 вересня 2020 року № 398 «Про невідкладні заходи 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», з метою забезпечення 

комплексного інтегрованого підходу до подолання домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі, надання всебічної допомоги постраждалим 

особам та формування нульової толерантності до домашнього насильства у 

громаді, виконавчий комітет Деражнянської міської ради  

ВИРІШИВ : 

1. Затвердити План невідкладних заходів із запобігання та протидії                            

домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 

страждали від такого насильства на території Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік  (додається). 

 

2. Керівникам виконавчих органів ради, відповідальним особам, 

забезпечити  виконання Плану невідкладних заходів з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав 
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осіб, які постраждали  від такого насильства на території Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022 рік.  

 

3. Відділу праці та соціального забезпечення у визначені терміни 

інформувати Департамент соціального захисту населення Хмельницької 

обласної адміністрації про хід виконання Плану невідкладних заходів з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильства за ознакою статі, 

захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства та території 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік. 

  

4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Андрія ІВАХОВА . 

 

 

Міський голова                                                                                  Андрій Ковпак 

  

 
 


