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РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації норм Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

на 2019-2020 роки 
 

№ 

з/п 
  Виконавці Термін Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 

1. Здійснювати інформаційно- 

просвітницьку діяльність (у тому 

числі підготовку та 

розповсюдження відповідних 

матеріалів) щодо форм, причин і 

наслідків насильства, заходів у 

сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, 

формування нетерпимого 

ставлення громадян до 

насильницької моделі поведінки 

у приватних стосунках 

Управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації, 

Голованівський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, служба у справах 

дітей райдержадміністрації, відділ освіти, 

молоді та спорту, районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальне 

некомерційне підприємство «Голованівський 

центр первинної медико – санітарної 

допомоги» Голованівської районної ради, 

виконавчі комітети сільських, селищних рад 

2019-2020 роки Підвищення рівня обізнаності 

суспільства щодо форм, причин і 

наслідків домашнього насильства, 

формування нетерпимого 

ставлення до насильницької 

моделі поведінки у приватних 

стосунках, небайдужого 

ставлення до постраждалих осіб, 

насамперед до постраждалих 

дітей, викорінення 

дискримінаційних уявлень про 

соціальні ролі та обов’язки жінок 

і чоловіків, а також будь-яких 

звичаїв і традицій, що на них 

ґрунтуються 
2. Забезпечити виявлення фактів 

домашнього насильства та 

Голованівський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

2019-2020 роки Надання допомоги і захисту 

постраждалим від домашнього 



 
 

своєчасне реагування на них Кіровоградській області, відділ освіти, молоді 

та спорту, районний центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах 

дітей райдержадміністрації, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад 

насильства, проведення роботи з 

кривдниками 

3. Забезпечити розгляд заяв та 

повідомлень про вчинення 

домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі та 

насильства стосовно дітей, 

вжиття заходів для його 

припинення 

 

Голованівський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області 

2019-2020 роки Своєчасне вжиття заходів для 

припинення насильства 

4. Забезпечити інформування осіб 

постраждалих від домашнього 

насильства або насильства за 

ознакою статі про їх права, 

заходи і соціальні послуги, 

якими вони можуть 

скористатися 

Голованівський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, служба у справах 

дітей райдержадміністрації, відділ освіти, 

молоді та спорту, районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, управління 

соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети сільських, 

селищних рад 

2019-2020 роки Надання всебічної допомоги 

особам, які стали жертвами 

домашнього насильства 

5. Забезпечити винесення 

термінових заборонних приписів 

стосовно кривдників 

Голованівський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області 

2019-2020 роки Негайне припинення факту 

домашнього насильства, захист 

потерпілих від домашнього 

насильства, зокрема - не 

допустити продовження 

насильства або настання більш 

тяжких наслідків 
6. Забезпечити взяття на 

профілактичний облік 

кривдників та проведення з 

ними профілактичної роботи в 

Голованівський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області 

2019-2020 роки Забезпечення реагування на факт 

домашнього насильства, усунення 

небезпеки для життя і здоров’я 

постраждалих осіб та 



 
 

порядку, визначеному 

законодавством 
недопущення продовження чи 

повторного вчинення насильства 
7. Забезпечити проведення: 

а) інформаційно – 

просвітницьких заходів серед 

населення; 

б) навчання та підвищення 

кваліфікації фахівців, до 

компетенції яких належать 

питання запобігання та протидії 

домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі; 

в) виготовлення інформаційно – 

роздаткових матеріалів;  

г) створення та утримання 

мобільної бригади соціально – 

психологічної допомоги для 

постраждалих осіб від 

домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі 

Районний центр соціальних служб для сім’ї 

дітей та молоді 

2019 2020 Оперативне реагування на факти 

освоєння домашнього насильства, 

усунення та мінімізація наслідків 

насильства в сім’ї 

2,0 

тис.грн. 

 

3,0 

тис.грн. 

 

 

 

 

2,0 

тис.грн. 

12,0 

тис.грн. 

 4,0 

тис.грн. 

 

 5,0 

тис.грн. 

 

 

 

 

3,0 

тис.грн 

15 

тис.грн 

8. Визначити представника у 

Голованівському відділі поліції 

головного управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській області, який 

може залучатися (у разі потреби) 

до роботи мобільної бригади 

соціально-психологічної 

допомоги до місць вчинення 

домашнього насильства 

Голованівський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області 

2019-2020 роки Створення комплексної системи 

реагування на випадки 

домашнього насильства. Надання 

допомоги постраждалим від 

домашнього насильства 

9. Забезпечити проведення 

інформаційно-просвітницьких 

заходів з батьками та дітьми з 

питань запобігання та протидії 

Голованівський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, служба у справах 

дітей райдержадміністрації, відділ освіти, 

2019-2020 роки Забезпечення поінформованості 

дітей та їх батьків щодо 

запобігання домашньому 

насильству 



 
 

домашньому насильству молоді та спорту, районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, управління 

соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети сільських, 

селищних рад 
10. Тримати на постійному контролі 

та негайно повідомляти про 

виявлені факти домашнього 

насильства стосовно дітей 

службу у справах дітей та 

уповноваженого працівника 

Голованівського відділу поліції 

головного управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській області 

Відділ освіти, молоді та спорту районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад 

2019-2020 роки Забезпечення своєчасного 

реагування на випадки 

домашнього насильства стосовно 

дітей 

11. Забезпечити надання допомоги 

дітям, постраждалим від 

домашнього насильства, 

відповідно підготовленими 

практичними психологами та 

соціальними педагогами 

закладів освіти 

Відділ освіти, молоді та спорту районної 

державної адміністрації, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад 

2019-2020 роки Забезпечення дітей, які 

постраждали від домашнього 

насильства необхідним захистом 

та кваліфікованою психологічною 

допомогою 

12. Здійснювати контроль (у межах 

повноважень) за дотриманням 

вимог нормативно-правових 

актів щодо опіки, піклування над 

дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування, вживати заходи 

щодо запобігання дитячій 

бездоглядності, 

правопорушенням серед дітей, а 

також соціального патронажу 

Голованівський відділ поліції головного 

управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

відділ освіти, молоді та спорту районної 

державної адміністрації, управління 

соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації. 

2019-2020 роки Забезпечення прав дітей, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах 



 
 

щодо дітей, які відбували 

покарання у виді позбавлення 

волі 
13. Забезпечити постійний контроль 

за утриманням та вихованням 

дітей, які перебувають на обліку 

служи у справах дітей районної 

державної адміністрації, як такі, 

що опинилися у складних 

життєвих обставинах 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, відділ освіти, молоді та 

спорту районної державної адміністрації, 

виконавчі комітети сільських, селищних рад. 

2019-2020 роки Забезпечення належних умов 

утримання та виховання дітей, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах 

14. Проводити щотижневі 

профілактичні рейди "Діти 

вулиці", "Вокзал" з метою 

виявлення дітей, які потребують 

захисту з боку держави 

Служба у справах дітей 

райдержадміністрації, районний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

відділ освіти, молоді та спорту районної 

державної адміністрація, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад, Голованівський 

відділ поліції головного управління 

Національної поліції в Кіровоградській 

області 

2019-2020 роки Забезпечення вчасного виявлення 

дітей, які зазнали насильства 

15. Забезпечити ведення обліку 

дітей щодо яких вчинено 

насильство в сім'ї або існує 

реальна загроза його вчинення 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, відділ освіти, молоді та 

спорту районної державної адміністрації, 

управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації, виконавчі комітети сільських, 

селищних рад. 

2019-2020 роки Збільшення кількості виявлених 

дітей, які зазнали або можуть 

зазнати насильства для вжиття 

відповідних заходів 

16. Забезпечити надання медичної 

та психологічної допомоги 

особам, постраждалим від 

домашнього насильства з 

урахуванням їх потреб 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Голованівський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Голованівської 

районної ради, Комунальне некомерційне 

підприємство «Голованівська центральна 

районна лікарня» Голованівської районної 

ради 

2019-2020 роки Забезпечення збереження 

фізичного та психологічного 

здоров'я особи, яка постраждала 

від домашнього насильства 

17. Забезпечити надання соціальних Районний центр соціальних служб для сім’ї, 2019-2020 роки Виявлення шляхів для виходу із 



 
 

послуг особам, які постраждали 

від домашнього насильства 
дітей та молоді кризової ситуації, подолання 

ознак складних життєвих 

обставин у сім'ї/особи 
18. Забезпечення надання 

безоплатної правової допомоги 

особам, які постраждали від 

домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі у 

порядку, встановленому 

Законом України "Про 

безоплатну правову допомогу" 

Голованівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

2019-2020 роки Посилення правової 

спроможності, відновлення 

порушених прав осіб, які 

постраждали від домашнього 

насильства 

19. Забезпечити проведення засідань 

координаційної ради з питань 

сім‘ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім‘ї та 

протидії торгівлі людьми 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, управління соціального 

захисту населення Голованівської районної 

державної адміністрації 

2019-2020 роки Забезпечення співпраці між 

суб'єктами, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству 

20. Забезпечити щорічне проведення 

Всеукраїнської акції "16 днів 

проти насильства" 

Управління соціального захисту населення 

Голованівської районної державної 

адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту 

районної державної адміністрації, виконавчі 

комітети сільських, селищних рад 

2019-2020 роки Збільшення розуміння та 

обізнаність про всі форми 

насильства, створення в 

суспільстві простору, вільного від 

насильства 
21. Забезпечити звітування 

департамент про результати 

здійснення повноважень у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству у 

порядку, визначеному 

Міністерством соціальної 

політики України 

Районний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, управління соціального 

захисту населення Голованівської районної 

державної адміністрації, відділ освіти, молоді 

та спорту районної державної адміністрація, 

комунальне некомерційне підприємство 

«Голованівський центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Голованівської 

районної ради, Голованівський відділ поліції 

головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області 

2019-2020 роки Забезпечення реалізації державної 

політики у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству 
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