
                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            Рішення  виконавчого комітету
                                                                            Дмитрівської сільської ради                         

                                                               30 вересня 2021 року № 163 

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання обласної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі
 на період до 2025 року

№
п/п

Найменування заходу Строк 

виконання
Відповідальні 
виконавці

1 2 3 4

1. Запобігання домашньому насильству
Подолання в суспільстві негативних стереотипів і формування нетерпимого 

ставлення до насильницької моделі поведінки

1. Здійснювати збір статистичних 

даних про факти домашнього 

насильства та/або насильства за 
ознакою статі та проведення 

аналізу ситуації

2021-2025 Заклади охорони 

здоров’я, які  
обслуговують 

Дмитрівську сільську 

територіальну 

громаду, відділ 

соціального захисту 

населення сільської 
ради, відділ у справах 

дітей апарату 

сільської ради, 
комунальна установа 
«Центр надання 

соціальних послуг» 

Дмитрівської 
сільської ради

2. Сприяти поширенню реалізації 
соціальної реклами щодо протидії 
домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі

2021-2025 Відділ соціального 

захисту населення 

сільської ради, відділ 

у справах дітей 

апарату сільської 
ради, комунальна 
установа «Центр 

надання соціальних 

послуг» Дмитрівської 
сільської ради відділ 

культури, туризму та 
охорони культурної 



спадщини 

Дмитрівської 
сільської ради

3. Забезпечувати розповсюдження 

відповідно до законодавства 
інформації про домашнє 
насильство суб’єктами, що 

здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії 
домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі, про: 
права, заходи та соціальні 
послуги, які надають різні 
суб’єкти; категорії осіб, які 
можуть ними скористатися, та 
порядок отримання таких послуг; 
відповідальність кривдників

2021-2025 Відділ соціального 

захисту населення 

сільської ради, відділ 

у справах дітей 

апарату сільської 
ради, заклади 

охорони здоров’я, які 
обслуговують  

Дмитрівську сільську 

територіальну 

громаду, відділ 

поліції № 1 

(м.Знам’янка) 
Кропивницького 

районного управління 

поліції Головного 

управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській 

області
4. Проводити навчальні семінари та 

тренінги для педагогічних 

працівників за напрямом 

комунікаційної, емоційно-етичної 
компетентності за темою 

"Ненасильницька поведінка, 
ненасильницьке розв’язання 

конфліктів у сімейних та 
міжособистісних відносинах"

2021-2025 Відділ освіти, молоді 
та спорту сільської 
ради, комунальна 
установа «Центр 

надання соціальних 

послуг» Дмитрівської 
сільської ради

5. Забезпечити проведення щорічної 
Всеукраїнської акції "16 днів 

проти насильства"

щороку з 25 

листопада
Відділ соціального 

захисту населення 

сільської ради, відділ 

освіти, молоді та 
спорту сільської ради, 
відділ культури, 
туризму та охорони 

культурної спадщини 

сільської ради, 
комунальна установа 
«Центр надання 

соціальних послуг» 

Дмитрівської 



сільської ради
II. Реагування на факти домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

 Розбудова нової системи реагування на насильство
6. Визначити  уповноважену 

посадову особу з питань 

забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, 
запобігання та протидії 
насильству та насильству за 
ознакою статі, відповідальну за 
координацію заходів у сфері 
запобігання та протидії
домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі

2021 Секретар 

Дмитрівської 
сільської ради, відділ 

соціального захисту 

населення сільської 
ради

7. Забезпечувати діяльність 

координаційної ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, 
запобігання та протидії 
домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі

2021-2025 Відділ соціального 

захисту населення 

сільської ради

8. Визначити відповідальних 

працівників сільської ради, які 
приймають та реєструють заяви і
повідомлення про вчинення 

домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі,
координацію заходів реагування 

на факти вчинення такого 

насильства, надання допомоги і 
захисту постраждалим особам, 
роботи з кривдниками на 
відповідній території

2021 Відділ соціального 

захисту населення 

сільської ради, відділ 

у справах дітей 

апарату сільської 
ради, комунальна 
установа «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Дмитрівської 
сільської ради

III.Забезпечення доступності та якості надання необхідних соціальних послуг 
особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі
9. Забезпечити отримання 

постраждалою особою повної та 
вичерпної інформації щодо своїх 

прав на соціальні послуги, 
медичну, соціальну та
психологічну допомогу

2021-2025 Відділ освіти, молоді 
та спорту сільської 
ради, відділ 

соціального захисту 

населення сільської 
ради, відділ у справах 

дітей апарату сільської 
ради, заклади охорони 

здоров’я, які 



обслуговують 

Дмитрівську сільську 

територіальну 

громаду, відділ поліції 
№1 (м.Знам’янка) 
Кропивницького 

районного управління 

поліції Головного 

управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській 

області, комунальна 
установа «Центр 

надання соціальних 

послуг» Дмитрівської 
сільської ради, 
староста села 
Цибулеве 
Дмитрівської
сільської ради, 
староста с. Іванківці,  
с. Заломи, с. Юхимове 
Дмитрівської сільської 
ради                        

10. Забезпечити здійснення 

своєчасних та дієвих заходів 

щодо захисту прав та законних 

інтересів постраждалої дитини, 
постійний контроль за
утриманням та вихованням дітей, 
які проживають у сім’ях, що 

опинилися в складних життєвих
обставинах

2021-2025 Відділ у справах дітей 

апарату сільської ради,
відділ поліції 
Кропивницького 

районного управління 

 поліції Головного 

управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській 

області, комунальна 
установа «Центр 

надання соціальних 

послуг» Дмитрівської 
сільської ради, 
староста села 
Цибулеве 
Дмитрівської
сільської ради, 
староста с. Іванківці,  
с. Заломи, с. Юхимове 
Дмитрівської сільської 



ради                        

11. Розширити доступ до послуг 
первинної медичної допомоги, 
послуг з охорони психічного 

здоров’я осіб, постраждалих від 

зґвалтування, фізичного
та/або сексуального насильства

2021-2025 Заклади охорони 

здоров’я, які 
обслуговують 

Дмитрівську сільську 

територіальну громаду

12. Забезпечити та розширити 

доступ осіб, постраждалих від 

домашнього насильства та
насильства за ознакою статі до 

медичної допомоги, судово-
медичної, судово-психіатричної, 
судово-психологічної
експертизи (за потреби), послуг з 
охорони психічного здоров’я

2021-2025 Заклади охорони 

здоров’я, які 
обслуговують 

Дмитрівську сільську 

територіальну громаду

IV. Належне розслідування фактів домашнього насильства, притягнення 

кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їх поведінки
13. Забезпечити інформування 

дитини, її батьків, інших 

законних представників про 

права дитини, заходи та послуги, 
якими вони можуть скористатися

2021-2025 Відділ освіти, молоді 
та спорту сільської 
ради, відділ у справах 

дітей апарату сільської 
ради, відділ 

соціального захисту 

населення сільської 
ради, комунальна 
установа «Центр 

надання соціальних 

послуг» Дмитрівської 
сільської ради

14. Забезпечити уповноваженим 

підрозділом органу Національної 
поліції взяття на профілактичний
облік кривдника з моменту 

виявлення факту вчинення ним 

домашнього насильства або
насильства за ознакою статі на 
встановлений законодавством 

строк і проведення з ним
профілактичної роботи 

відповідно до законодавства

2021-2025 Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
Кропивницького 

районного управління 

поліції Головного 

управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській 

області

15. Забезпечити винесення 

кривднику спеціального
заходу протидії домашньому 

насильству- термінового 

2021-2025 Відділ поліції №1 

(м.Знам’янка) 
Кропивницького 

районного управління 



заборонного припису у разі 
існування безпосередньої загрози 

життю чи здоров’ю постраждалої 
особи, з метою негайного
припинення домашнього 

насильства

поліції Головного 

управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській 

області

Начальник відділу соціального 

захисту населення Дмитрівської 
сільської ради                                          Алла ЧОРНА 


