
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

“23”листопада  2018 року                           м.Шепетівка                                  № 241-2018 

 

Про  проведення заходів акції 

в рамках Всесвітньої кампанії 

«16 днів проти насильства» 

 

 

  На виконання рішення VI  сесії міської ради VII скликання  від 21 січня  2016 року 

№ 8  «Про Міську програму підтримки сім’ї  на 2016 – 2018 роки» , керуючись ст. 42  

Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні »,  з  метою    підвищення 

обізнаності громадськості  і привернення уваги  до проблеми насильства в українському 

суспільстві   : 

1. Затвердити заходи акції в рамках Всесвітньої кампанії « 16 днів проти насильства» 

(додаються). 

2. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту, відділу культури, службі в справах дітей, 

управлінню  освіти,  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  організувати  

проведення заходів в рамках Всесвітньої кампанії  «16 днів проти насильства». 

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника міського голови 

 Стасюк Н.В. 

 

 

Міський голова                                            М. Полодюк 

 

 

 

 



Додаток до розпорядження міського голови  

від _______№_____________ 

Заходи акції в рамках Всесвітньої кампанії «16 днів   проти насильства». 

№ Дата , місце, 

проведення 
Назва заходу 

  

Відповідальні виконавці 

виконавчого комітету 

міської ради 

1.  25 листопада – 

10 грудня 

 

Навчальні 

заклади, установи 

культури 

 Проведення  інформаційно – 

просвітницьких заходів, 

спрямованих на попередження 

домашнього насильства серед дітей, 

молоді, різних категорій сімей,  

 Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту, 

управління освіти, відділ 

культури , центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

2.  1 грудня  

Навчальні 

заклади, установи 

культури 

 

Інформаційно – просвітницькі 

заходи  до Всесвітнього дня боротьби 

зі СНІДом  під гаслом «ВІЛ 

стосується кожного» 

 Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту, 

управління освіти, відділ 

культури , центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. 

3.   

25 листопада 

 

2 грудня 

5 грудня 

10 грудня 

 Лекції, виставки, тренінги, 

конкурси, інші заходи до: 

- Міжнародного дня ООН з 

викорінення насильства 

щодо жінок; 

- Міжнародного дня боротьби 

за відміну рабства; 

- Міжнародного дня 

волонтера; 

- Дня прав людини 
 

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту, 

управління освіти, відділ 

культури , центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

4.  23 листопада 

 

Музей М. 

Островського 

Підтримка Всесвітньої Акції «16 

днів активізму проти гендерно -

зумовленого насильства», 

здійснення підсвітки  в 

помаранчевий колір однієї з 

визначних будівель міста  

  

 

 Рекомендувати 

адміністрації музею 

 М. Островського 

           5. 28 листопада 

Мала зала 

міськвиконкому 

Семінар – нарада « Домашнє 

насильство: як запобігти і куди 

звертатися» 

Служба в справах дітей, 

управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

управління освіти 



             6. 10 грудня Тренінг для жінок  «Сімейний 

сценарій : чому саме так?» 

ГО « Центр натхнення ( за 

угодою про співпрацю), 

управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту 

             7. До 01 грудня Укласти угоду  з ГО « Центр 

натхнення» про надання послуг 

жінкам, які потерпають від 

насильства і потребують притулку 

Управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту 

 8.  25 листопада – 

10 грудня 

 

Розповсюдження соціальної 

реклами за тематикою 

Центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

 9.  25 листопада – 

10 грудня 

 

 Трансляція соціальних відеороликів за 

тематикою на місцевому телеканалі, 

розміщення матеріалів у друкованих 

ЗМІ 

Телекомпанія «Like TV” 

( за  згодою), 

управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту, центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітй та молоді 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                   В. Рачук 

 

 

 

 

 

 


