
ОБУХIВСЬКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕнIIя Nь 53у

в\ц <1ф> листопад а 2021' року MicTo Обухiв

Про iнформацiйно-просвiтницькi заходи

щодо попередження насильства в ciM'i
та протидii торгiвлi людъми

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про попередження насильства в ciM'i>>,

uПро протидiю торгiвлi людьми), пункту 20 частинп 4 cTaTTi 42 <Про мiсцеве

самоврядування ; YKpaiHi>, Н& виконання розпорядження Обухiвського

мiського голови вiд 0j.0 |.2о21 J\b З <Про ппан заходiв щодо реалiзацiТ на

територii Обухiвськоi MicbKoT територiальноi громади Закону УкраiЪи кПро

запобiгання та протидiю домашньому насильству> на 2021-2025 роки)), пункту

1.7 Кошторису i(оr.rп.*сноi Програми пiдтримки ciM'i та забезпечення прав

дiтей кНазустрiч дiтям> на iериторii Обухiвськоi MicbKoi територiальноТ

громади на 2о2;'_2025 роки>) nu i1zt рiю), та з метою забезпечення взаемодiт

органiв виконавчот влади, на якi покладаються здiйснення заходiв з

попередження насилъства в ciM'i та протидii торгiвлi людьми:

1. Службi у справах дiтей та ciM'i Виконавчого KoMiTery Обухiвсъкоi

MicbKoi ради Киiвськоi областi:
1.1. забезпечити проведення iнформаuiйно-просвiтницъких заходiв та

роз'яснювальнот роботи з питань пiдвищення правовоi культури населення та

поiнформо"u"о.ri про проблеми насильства В ciM'i, формування свiдомостi

громадян щодо негативного ставлення до насилъства, вiдповiдалъного

батькiвства, шляхоМ виготовлення та розповсюджеflня буклетiв, плакатiв,

листiвок та показiв iнформацiйних вiдеоматерiалiв зазначеноi тематики;

1.2. забеЗпечитИ проведеНня семiнарiв-тренiнгiв для дiтей шкiльного BiKy

з метою формування життсвих навичок безпечноi поведiнки щодо

профiлактики шкiльного булiнry, жорстокого поводженн,I з дiтъми, ВIЛ-СНI,Щу,

iнших соцiалъно небезпечних хвороб та формування здорового способу життя,

тощо;
1.3. здiйснювати через засоби масовоi iнформачii iнформування

населення про ocHoBHi положення законiв Украiни <Про попередженн,I

насильства в ciM'T>, <Про протидiю торгiвлi людъми), <<Про внесення змiн до

кодексу Укратни про адмiнiстративнi порушення)) щодо встановлення

вiдповiдальностi за вчинення насильства в ciM'i або невиконаЕня захисного

припису" (с,.. 17З-2 КУпАП).



2. Управлiнню
киiвськоi областi

освiти Виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoi ради
проводити органiзацiйно-просвiтницъку робоry щодо

заJIучення до вiдвiдування rypTKiB, об'еднанъ, iнших форr суспiльно-корисного
дозвiлля неповнолiтнiх, якi перебувають на облiку уповноважених пiдроздiлiв
органiв внутрiшнiх справ та службi у справах дiтей та ciM'i Виконавчого
KoMiTeTy Обухiвсъкоi MicbKoi ради Киiвсъкоi областi.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
мiського голови з питанъ дiяльностi виконавчих органiв Обухiвськоi MicbKoi

ради AHToHiHy ШЕВЧЕНКО.

Заступник мiського
з питань дiяльн
Обухiвськоi MicbK Максим B,DfiPeB

вик. Жевага Ю.о.
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- Додаток
до розпорядження
Обухiвського мiського голови
ъiп{.||.2о2| Nп,Ц,/

КОШТОРИС витрат
на проведення

iнформацiйно-просвiтницьких заходiв та роз'яснювальноi роботи
, n"ru"i поiнформуваннrl населення, профiлактики та протидii домашньому

насильству, насильству за ознакою cTaTi та iнших негативних проявiв у
дитячому середовищi

1 . Виготовлення iнформачiйних вiдеоматерiалiв
2. Проведення семiнар-тренiнгiв
З. Пасажирськi перевезення дiтей

Всього

Начальник служби у сшравах дiтей та ciM'i
виконавчого koMiTeTy Обухiвськоi Micbkoi Ради

44 бз5

З4 000 грн.
б 000 грн
4 б35 грн

грн. 00 коп.

Ю.о.Жевага
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