
 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

Шепетівка 
 

 

 

 

Про затвердження районного 

плану невідкладних заходів із                      

запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою 

статі, захисту прав осіб, які                          

постраждали від такого насильства 

 

 
  

 

 

На підставі статей 6, 39 законів України «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

відповідно до 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 голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 02.06.2021 року №532/2021-р «Про затвердження обласного 

плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, 

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

насильства»: 

1. Затвердити районний план невідкладних заходів із запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав 

осіб, які постраждали від такого насильства, що додається. 

2. Суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі районної 

державної адміністрації, рекомендувати органам місцевого самоврядування 

забезпечити: 

2.1 виконання районного плану невідкладних заходів, затвердженого цим  

розпорядженням; 
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2.2 подання кожного півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним 

періодом, управлінню соціального захисту населення районної державної 

адміністрації інформації про стан виконання зазначеного плану невідкладних 

заходів для її узагальнення та інформування Шепетівської районної 

адміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 
 

 

 

 

Голова адміністрації                                                          Анатолій КАТЕРЕНЧУК 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

06.07.2021 № 185/2021-р 
 

 

РАЙОННИЙ 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, а саме: 
 

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

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі; 
 

Управління соціального захисту 

населення, відділ освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту, служба у 

справах дітей районної державної 

адміністрації, КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня», КП 

«Комунальне некомерційне 

підприємство «Шепетівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги»», Шепетівське районне 

управління поліції Головного 

Управління Національної поліції 

Липень  2021 року 
 

затвердження місцевих планів невідкладних заходів із запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 
 

Управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування 

Липень  2021 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, зокрема: 

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, 
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відповідальних за координацію заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

 

Управління соціального захисту 

населення, відділ освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту, служба у 

справах дітей районної державної 

адміністрації,  Шепетівське районне 

управління поліції Головного 

Управління Національної поліції, 

Шепетівський міський центр з надання  

вторинної безоплатної допомоги, 

органи місцевого самоврядування         

                                                                           Липень  2021 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. 
 

Управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації, громадські організації 
Протягом  2021 року  

 

3. Забезпечення функціонування спеціалізованих служб підтримки 

постраждалих осіб відповідно до обґрунтованих потреб адміністративно - 

територіальних одиниць та їх фінансових можливостей: 
 

визначення потреби територіальних громад в утворенні спеціалізованих 

служб підтримки постраждалих осіб відповідно до потреб адміністративно - 

територіальної одиниці з урахуванням її фінансових можливостей; 
 

Управління соціального захисту 

населення відділ освіти, охорони, 

здоров’я, культури, спорту, служба у 

справах дітей районної державної 

адміністрації, Шепетівське районне 

управління поліції Головного 

Управління Національної поліції, 

України в Хмельницькій області, 

Шепетівський міський центр з надання 

вторинної безоплатної допомоги, 

об’єднані територіальні громади   

    Липень  2021 року 
 

забезпечення утворення спеціалізованих служб підтримки постраждалих 

осіб відповідно до потреб адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням 

її фінансових можливостей. 
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Шепетівська районна державна 

адміністрація, органи місцевого 

самоврядування, громадські організації 
Протягом 2021 року  

 

4. Забезпечення діяльності Координаційних 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. 
 

Управління соціального захисту 

населення, відділ освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту, служба у 

справах дітей районної державної 

адміністрації, КНП «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня», КП 

«Комунальне некомерційне 

підприємство «Шепетівський центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги»», Шепетівське районне 

управління поліції Головного 

Управління Національної поліції, 

Шепетівський міський центр з надання 

вторинної безоплатної допомоги, 

Шепетівський МРВ філії Державної 

установи "Центр пробації" у 

Хмельницькій області, Шепетівський 

міськрайонний суд, Шепетівська 

міськрайонна філія  Хмельницького 

обласного центру зайнятості, органи 

місцевого самоврядування, громадські 

організації 

                                                                                Щоквартально 
 

5. Імплементація принципів ненасильницької поведінки та                                    

недискримінації в освітній та виховний процес 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, охорони здоров’я, 
культури, спорту районної державної 
адміністрації 

Протягом  2021 року 
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6. Забезпечення проведення ефективного моніторингу, ведення обліку 

даних та здійснення контролю у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі: 
 

Управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації 

Протягом 2021 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”; 

Управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації, Шепетівське районне  
управління поліції Головного 
Управління Національної поліції 
України в Хмельницькій області, 
Шепетівська районна державна 
адміністрація, органи місцевого 
самоврядування, громадські організації 

Листопад-грудень 2021 року 
 

            упровадження інформаційної платформи “Карта допомоги”                                   

(інтерактивної карти). 

Управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації 
 

Протягом  2021 року 
 

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. 

Управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації 
 

Протягом  2021 року 
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9. Висвітлення інформації про ситуацію у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та результати вжитих  

заходів. 

Управління соціального захисту 

населення районної державної 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації                                                              

Грудень  2021 року 

 

 

 

 

Начальник управління  соціального 

захисту населення адміністрації          Ліліана ТАНАСІЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 


