
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 30 вересня  2021 року                                                                            № 163

с. Дмитрівка

Про затвердження Плану заходів з 
виконання  обласної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на 

період до 2025 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», Указу Президента 
України від 21 вересня 2020 № 398/20 «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», на виконання розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 № 361-р  «Про затвердження  плану 

невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 

насильства», розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації від 19 травня 2021 року № 409-р «Про затвердження обласної 
соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі на період до 2025 року», з метою  удосконалення 
взаємного реагування на випадки вчинення домашнього насильства, 
формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей 

поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих, виконавчий комітет 
Дмитрівської сільської ради 

вирішив:

1. Затвердити План заходів з виконання обласної соціальної програми 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
на період до 2025 року (додається).
2. Визначити координатором з питань здійснення заходів щодо запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території 



Дмитрівської сільської територіальної громади секретаря Дмитрівської 
сільської ради Камінську Людмилу.
3. Відповідальними за проведення роботи з прийому та реєстрації заяв і 
повідомлень про вчинення насильства, координацію заходів реагування на 
факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам 

визначити відділ соціального захисту населення Дмитрівської сільської ради, 
старосту с. Цибулеве Дмитрівської сільської ради Студенко О.П., старосту с. 
Іванківці,  с. Заломи, с. Юхимове Дмитрівської сільської ради  Токарь С.В.                      
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Дмитрівської 
сільської ради  Камінську Людмилу.

Дмитрівський сільський голова                                       Наталія СТИРКУЛЬ




