
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

23.11.2018 № 1386/А-2018 

 

 Про проведення у 2018 році акції "16 днів 

проти насильства" 

 

 

Відповідно до статей 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» з метою привернення уваги громадськості до проблем щодо 

подолання домашнього насильства та насильства за ознакою статі, 

підвищення обізнаності із зазначених проблем: 

 

1. Затвердити план заходів щодо проведення у 2018 році акції "16 днів 

проти насильства" (додається). 

 

2. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським 

головам міст обласного значення, головам сільських, селищних та міських 

рад об’єднаних територіальних громад затвердити відповідні заходи щодо 

проведення на територіях відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць акції «16 днів проти насильства». 

 

3. Головам райдержадміністрацій, директорам департаментів: освіти і 

науки; охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації, 

начальнику служби у справах дітей Одеської обласної державної 

адміністрації, начальнику управління комунікацій та інформаційної політики 

Одеської обласної державної адміністрації, директору Одеського обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, рекомендувати міським 

головам міст обласного значення, головам сільських, селищних та міських 

рад об’єднаних територіальних громад забезпечити виконання плану заходів 

до 18 грудня 2018 року та поінформувати Департамент соціальної та сімейної 

політики Одеської обласної державної адміністрації про проведену роботу. 

 

4. Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної 

державної адміністрації узагальнити надані матеріали та до 25 грудня  

2018 року поінформувати обласну державну адміністрацію. 



5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації (питання соціальної сфери та 

суспільної комунікації).  

 

 

 

Голова обласної  

державної адміністрації  

 

М.В.Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

23.11.2018 № 1386/А-2018 

 

 План заходів 

щодо проведення у 2018 році акції "16 днів 

проти насильства" 

 

 

1. Організувати: 

 

- проведення тематичного прес- брифінгу, присвяченого старту 

кампанії, за участю керівництва області та керівників структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації; 

 

23 листопада 2018 року Департамент соціальної та сімейної політики 

обласної державної адміністрації 

 

- підсвічення будівлі Одеської обласної державної адміністрації 

помаранчевим кольором. 

 

25 листопада 2018 року Відділ господарського забезпечення апарату 

обласної державної адміністрації, управління 

організаційної роботи апарату обласної 

державної адміністрації  

 

2. Провести: 

 

- консультації, інформаційно-просвітницьку роботу з профілактики 

домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми (тематичні 

лекції, відеолекторії, дискусії, диспути, «круглі столи» та тренінгові заняття, 

участь у класних годинах та батьківських зборах у загальноосвітніх школах); 

 

Листопад-грудень  

2018 року 

Департаменти обласної державної адміністрації: 

соціальної та сімейної політики, освіти і науки, 

охорони здоров’я; служба у справах дітей 

обласної державної адміністрації, Одеський 

обласний центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, територіальні підрозділи 

Головного управління Національної поліції в 

Одеській області  



- «круглі столи», бесіди з батьками, конкурси малюнків на тему "Стоп 

насильству!" у притулках для дітей та центрах соціально-психологічної 

реабілітації дітей служб у справах дітей Одеської області; 

 

Листопад-грудень  

2018 року 

Служба у справах дітей обласної державної 

адміністрації 

 

- конкурс малюнку на тему протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі, насильству у дитячому та молодіжному 

середовищі та іншим проявам насильства у суспільстві серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міст Ізмаїла та Балти; 

 

26-30 листопада  

2018 року 

Департамент освіти і науки обласної державної 

адміністрації, Ізмаїльська міська рада (за 

згодою), Балтська міська об’єднана 

територіальна громада (за згодою) 

 

- вуличні акції «Стоп насиллю!», розповсюдження інформаційних 

матеріалів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі; 

 

Листопад-грудень  

2018 року 

Служба у справах дітей обласної державної 

адміністрації, Одеський обласний центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення, 

сільських, селищних та міських рад об’єднаних 

територіальних громад (за згодою) 

 

- виховні заходи у загальноосвітніх навчальних закладах серед 

учнівської та студентської молоді на тему: «Мій світ без жорстокості та 

насильства»; 

 

Листопад-грудень  

2018 року 

Департамент освіти і науки обласної державної 

адміністрації, районні державні адміністрації, 

виконавчі комітети рад міст обласного 

значення, сільських, селищних та міських рад 

об’єднаних територіальних громад  

 

- проведення «Днів відкритих дверей» для учнівської молоді, 

інформування щодо протидії домашньому насильству, участь у акціях та 

флешмобах, проведення заходів індивідуальної профілактики з особами, які 



перебувають на профілактичних обліках за вчинення домашнього 

насильства, в підрозділах ювенальної превенції; 

 

Листопад-грудень  

2018 року 

Територіальні підрозділи Головного управління 

Національної поліції в Одеській області (за 

згодою) 

 

- проведення «Тижня відкритих дверей» у філії державної установи 

«Центр пробації» в Одеській області на тему «Насильство! Що роботи та як 

себе захистити?» для підлітків, які схильні до правопорушень, опинилися у 

складних життєвих обставинах, перебувають на обліку одеських міських 

органів ювенальної превенції Національної поліції, служби у справах дітей 

Одеської обласної державної адміністрації, Одеського обласного центру 

соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді (за окремим графіком); 

 

З 3 по 7 грудня  

2018 року 

Матроський узвіз, 7, 

м. Одеса 

Філія державної установи «Центр пробації» в 

Одеській області Міністерства юстиції України, 

управління превентивної діяльності Головного 

управління Національної поліції в Одеській 

області, Департамент освіти і науки обласної 

державної адміністрації 

 

- перегляд і обговорення театральної вистави «Жінко, сядь!» у рамках 

інформаційної кампанії «Розірви коло» щодо протидії домашньому 

насильству; 

 

4 грудня 2018 року 

театральний простір «Тео», 

Військовий узвіз, 18,  

м. Одеса 

Департаменти обласної державної адміністрації: 

соціальної та сімейної політики; освіти і науки  

 

- проведення зустрічі членів обласної координаційної ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі, торгівлі людьми з 

керівництвом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з питань реалізації в 

області Резолюції Ради Безпеки ООН 1325; 

 

3 грудня 2018 року Департамент соціальної та сімейної політики 

облдержадміністрації; управління інвестицій, 

міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва обласної державної 

адміністрації 

 



- проведення «круглого столу» на тему: «Впровадження національного 

механізму протидії торгівлі людьми в Одеській області»; 

 

4 грудня 2018 року Департамент соціальної та сімейної політики 

облдержадміністрації 

 

- підписання Меморандуму про співпрацю із Фондом ООН в галузі 

народонаселення в Україні (UNFPA) щодо реалізації проекту «Комплексний 

підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» в 

Одеській області. 

 

Грудень 2018 року Департамент соціальної та сімейної політики 

облдержадміністрації; управління інвестицій 

міжнародного та міжрегіонального 

співробітництва облдержадміністрації  

 

3. Забезпечити: 

 

- висвітлення у засобах масової інформації області заходів у рамках 

акції «16 днів проти насильства» з метою привернення уваги громадськості 

до актуальної для українського суспільства проблеми подолання домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі;  

 

Листопад-грудень 

2018 року 

Управління комунікацій та інформаційної 

політики обласної державної адміністрації; 

районні державні адміністрації, виконавчі 

комітети рад міст обласного значення 

 

- оформлення у загальноосвітніх навчальних закладах інформаційних 

стендів щодо недопущення дітьми жорстокості, насильства, відповідальності 

за вчинення правопорушень, з номерами телефонів «гарячих ліній» 

відповідальних органів і служб, до яких у разі необхідності може звернутися 

дитина. 

 

Листопад-грудень  

2018 року 

Департаменти обласної державної адміністрації: 

освіти і науки, охорони здоров’я; районні 

державні адміністрації, виконавчі комітети рад 

міст обласного значення, сільських, селищних 

та міських рад об’єднаних територіальних 

громад (за згодою)  

________________________ 


