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2021 рік 



1. Паспорт Програми 

 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської  міської 

ради 

2. Підстави для розробки 

Програми 

Бюджетний кодекс України, Закони України 

«Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків», «Про 

соціальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 2018 року              

№ 658 «Про затвердження Порядку взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі» 

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат міської ради 

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет міської ради, Центр 

надання соціальних послуг Корюківської 

міської ради 

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Центр надання 

соціальних послуг Корюківської міської 

ради, КУ Корюківський молодіжний центр 

КУБ, Служба у справах дітей Корюківської 

міської ради; Корюківський районний відділ 

поліції ГУ НП у Чернігівській області, 

Місцевий центр з надання безоплатної 

первинної/вторинної правової допомоги. 

Профільні громадські організації. 

6. Термін реалізації Програми 2022-2026 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Корюківський міський бюджет 

Державний бюджет 

Інші кошти не заборонені законодавством 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

600,0 тис. грн. 

 



2. Загальні положення 

 

У статті 3 Конституції України зазначено, що людина, її життя й здоров’я, 

недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. А статтею 28 Конституції України регламентується, що ніхто не може 

бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує 

його гідність, поводженню або покаранню. В умовах встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 в суспільстві 

спостерігається поширення проявів жорстокості та насильства. В умовах 

збройного конфлікту в країні, який сам по собі є насильством, проблема 

домашнього насильства гостро актуалізувалась. Через стрес, викликаний 

війною, тривогу та психологічний стан демобілізованих учасників бойових дій 

підвищується ризик випадків домашнього насильства. 

Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є одним із проявів 

порушення прав людини, основною перешкодою до ґендерної рівності та 

однією з найбільш гострих соціальних проблем. Найбільш вразливими є жінки 

та діти. У групі підвищеного ризику потрапляння у ситуації насильства 

знаходяться і особи з інвалідністю та особи похилого віку. 

По Корюківській міській територіальній громаді за 2020 рік до органів 

поліції надійшло 111 звернень громадян з приводу вчинення домашнього 

насильства, з них 105 від жінок та 6 від чоловіків. За даними фактами було 

складено та направлено до Корюківського районного суду 88 адміністративних 

матеріалів та винесено відносно кривдників 23 термінові заборонні приписи. 

 

3. Визначення мети 

 

Метою Програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству та ознакою статі; підвищення 

ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх 

вчиненню; активізація та залучення мешканців громади до попередження та 

раннього виявлення випадків домашнього насильства, забезпечення надання 

допомоги жертвам домашнього насильства, особам, які перебувають у кризовій 

ситуації. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування, терміни виконання завдань, заходів 

 

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень інформованості 

населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його причин і 

наслідків, формування в громаді нетерпимого ставлення до насильницької 

моделі поведінки, нульової толерантності до жорстокого поводження з дітьми в 

тому числі в сімейних формах виховання, розуміння важливості звернення 

постраждалих осіб за фаховою допомогою, усвідомлення насильства як 

порушення прав людини.  



Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми та 

розв’язання проблеми передбачається шляхом здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на виконання таких пріоритетів: 

- забезпечення ефективної взаємодії всіх суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

- функціонування дієвої системи моніторингу у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, оцінці ефективності заходів, що 

здійснюються на місцевому рівні; 

- створення дієвого механізму допомоги та захисту осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та насильства за ознакою статі; 

- посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство, 

набуття ними навичок безконфліктного спілкування; 

- зростання довіри громадян до органів та служб, які надають допомогу 

постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі ; 

- задоволення потреб постраждалих від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі у загальних і спеціалізованих службах підтримки 

постраждалих осіб; 

- підвищення рівня професійної компетенції фахівців у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі; 

- підвищення рівня обізнаності населення щодо явища домашнього 

насильства, руйнації негативних стереотипів та формування нетерпимого 

ставлення до насильницької моделі поведінки. 

Програма здійснюватиметься упродовж 2022–2026 років. Коригування 

плану заходів Програми та термінів їх виконання здійснюватиметься за 

необхідністю. 

 

5. Основні завдання Програми 

 

Основне завдання – зниження поширеності явища домашнього насильства 

та насильства за ознакою статі в Корюківській міській територіальній громаді, 

розбудова муніципальної системи запобігання та протидії домашньому 

насильству відповідно до міжнародних стандартів та законів України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків» в умовах децентралізації та досягнення 

головної мети Програми. 

Перелік основних заходів Програми: 

- забезпечення здійснення заходів невідкладного реагування на 

повідомлення про випадки домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі,  жорстокого поводження щодо дітей; 

- забезпечення виконання державних та регіональних програм з 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

- забезпечення діяльності мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі; 

- організація та створення умов для надання послуг із проходження 

програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство; 



- забезпечення надання невідкладної допомоги постраждалим особам, які 

звернулись особисто або направлені іншими суб’єктами; 

- сприяння проведенню семінарів, тренінгів благодійними та громадськими 

організаціями для суб’єктів взаємодії, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

- забезпечення постраждалим особам доступ до правосуддя та інших 

механізмів юридичного захисту, надання безоплатної правової допомоги у 

порядку, встановленого Законом України «Про безоплатну правову допомогу»; 

- організувати та  забезпечувати навчання фахівців, які працюють у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, підвищувати їх кваліфікацію; 

- проводити спільні рейди із суб’єктами взаємодії, що здійснюють заходи у 

сфері протидії домашньому насильству з метою своєчасного виявлення дітей, 

над якими вчинено насильство зокрема надання послуг: соціальної адаптації 

(представлення інтересів дітей в судах, проведення профілактичної роботи); 

надання притулку (влаштування дітей у притулок, заклади охорони здоров’я); 

кризове та екстрене втручання (відвідування сімей, ініціювання притягнення 

батьків до відповідальності); консультування (індивідуальні, профілактичні 

бесіди, консультації); 

- організація та проведення в освітніх закладах міста годин спілкування, 

дискусій, просвітницьких ігор, акцій, тренінгів, відеолекторіїв для учнівської 

молоді; семінарів, конференцій, вебінарів для батьківської громади, педагогів 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству; 

- налагодження співпраці та підтримка громадських організацій щодо 

проведення роботи з запобігання та протидії домашньому насильству та/або 

насильства за ознакою статі, насильства скоєного стосовно дітей; 

- інші заходи в межах чинного законодавства України.  

 

6. Контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її завдань та заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні 

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання. 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

Секретар міської ради       Анастасія ПЛЮЩ 


