
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від    10   листопада    2014 р.                                      № 192  

    

м. Знам’янка 

 

 

  Про проведення міських 

  заходів у рамках Всеукраїнської   

  акції «16 днів проти  насильства» 

 

 

На виконання міської програми «Молодь Знам‟янщини на 2009–2015 роки», 

затвердженої рішенням міської ради № 789 від 27.11.2008 року  та  Плану спільних заходів  

Знам‟янського міськвиконкому та міськрайвідділу внутрішніх справ щодо виконання в місті 

Закону України «Про попередження насильства в сім‟ї» на 2013 – 2014 роки», з метою 

привернення уваги громадськості до актуальних проблем українського суспільства: насилля в 

сім„ї та торгівлі людьми,  керуючись ст.42 п.3 п/п 20  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

 

1. Затвердити план проведення міських заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» (додається). 

2. Начальникам залучених відділів та служб, по результатам проведення заходів, забезпечити 

надання інформації на адресу відділу молоді та спорту до 11 грудня 2013 року для 

узагальнення. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

  
 

                            

 

                       Міський голова                                             І. Крижановський        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

  

 



 

 

   Додаток 

         до розпорядження міського голови 

                             від “ 10   ” листопада 2014 р. №  192 
 

 

План міських заходів у рамках Всеукраїнської акції  

“16 днів проти насильства ” 

 

 

№ 

п/п 

Захід Дата та місце 

проведення 

Відповідальний 

1. Проведення роботи по оновленню 

банку даних осіб, що вчинили 

насильство в сім‟ї 

24.11.2014-10.12.2014 Відділ молоді та спорту 

2. Проведення комбінованих лекцій, 

бесід, з використанням відеоматеріалів, 

в рамках занять з профілактики 

негативних явищ та «Тижня Дружби « 

Повір у себе» на теми: 

- «

ВІЛ/СНІД – не вирок»  

- «

ВІЛ-інфекція/СНІДу – ви провинні 

про це  знати!» 

-  

«Міфи та реальні факти про 

ВІЛ/СНІД» 

 

25.11.2014-5.12.2014 

На базі навчальних 

закладів  

ЦСССДМ 

 

3. Проведення інформаційної акції з 

питань попередження насильства в 

сім‟ї в ЗМІ міста та на сайті 

міськвиконкому. 

25.11.2014-10.12.2014 Відділ молоді та спорту 

4. Проведення соціальної акції «Ти маєш 

право знати»  
25.11.2014-10.12. 2014 

Навчальні заклади 

міста 

Відділ молоді та спорту 

5. Розповсюдження соціальної реклами 

ЦСССДМ проти насилля над жінками і 

попередження негативних явищ, у 

формі буклетів з вказаними (у 

буклетах) телефонами гарячої лінії 

З 25.11.2014 

заклади освіти міста 

ЦСССДМ 

6. Проведення комбінованих лекцій з 

використанням відеоматеріалів в 

рамках роботи правового лекторію та 

Всеукраїнського тижня права: 

- «Конвенція ООН з прав дитини» 

«Правова свідомість громадян. Виховні 

колоніі для неповнолітніх» 

до 12.12.2014 ЦСССДМ 

7. Презентація Інформаційного буклету 

«Гендерна рівність: Ч=Ж» 
26.11.2014 

Центральна 

універсальна 

бібліотека 

Відділ культури і 

туризму 

 

8. Засідання  постійно діючої робочої 

комісії з питань координації дій щодо 

попередження насильства в сім`ї та 

торгівлі людьми 

27.11.2014 Відділ молоді та спорту 



9. Бесіда "Насильство та як його 

уникнути" 
27.11.2014 

міська бібліотека 

№2 

Відділ культури та 

туризму 

10. 
Загальношкільні лінійки на тему «16 

днів проти насильства» 

26.11.2014 

Освітні заклади 

Відділ освіти, 

адміністрації ЗОШ 

міста 

11. Бесіди „Вбивства”,  „Як не стати 

жертвою зґвалтування”, „Сексуальне 

рабство”, „Торгівля людьми 

з 26.11.2014 

 

Відділ освіти, 

адміністрації ЗОШ  

12. Години спілкування „Рабська праця з 

сексуальним насиллям підлітків в 

Україні”, „Хто я в цьому світі. Гендерні 

відмінності між чоловіками і жінками” 

За окремим планом 

Відділ освіти, 

адміністрації ЗОШ  

 Гаряча лінія з питань попередження 

насильства в сім‟ї 
28.11.2014 

з 13.00 до 16.00 

Відділ молоді та спорту 

13. Організація проведення експрес 

тестування на ВІЛ/сіфіліс 
01.11.2014 

На базі МПК 

Відділ молоді та спорту, 

відділ культури і 

туризму спільно з 

благодійним фондом 

«Повернення до життя» 

14. Дискусія „Гендерні стереотипи в 

сучасній Україні” 
За окремим планом Відділ освіти, 

адміністрації ЗОШ 

15. Проведення інформаційної акції з 

питань профілактики поширення 

ВІЛ/СНІДу. Забезпечення освітніх 

закладів друкованими інформаційними 

матеріалами. 

28.11.2014 Відділ молоді та спорту 

16. Перегляд та обговорення відеофільму 

„Третє тисячоліття – рабство існує. 

Запобігання торгівлі людьми” 

За окремим планом Відділ освіти, 

адміністрації ЗОШ  

17. 
Тематична поличка «Милосердя і 

доброта – людства два крила» 

2.12.2014  

міська 

бібліотека №3 

Відділ культури і 

туризму 

 

18. 
Викладка літератури 

«Стоп насильству» 

4.12.2014 

міська бібліотека 

№1 

Відділ культури і 

туризму 

 

19. 

Інтерактивне спілкування «Торгівля 

людьми в Україні» 

07.12.2014 

Центральна 

універсальна 

бібліотека 

Відділ культури та 

туризму 

20. Підготовка та розміщення 

інформаційних матеріалів про хід 

кампанії  на сторінках газети 

«Знам‟янські вісті» та на офіційному 

сайті міської ради 

 25.11.2014-11.12.2014 Відділ молоді та спорту, 

редакція газети 

«Знам‟янські вісті», 

відділ освіти, відділ 

культури і туризму, 

служба у справах дітей, 

ЦСССДМ 

 


