
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  25 листопада  2016 р.     № 480 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 
Про участь у щорічній акції 
«16 днів проти насильства» 

 
На виконання Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», листа 

Міністерства соціальної політики України від 25.10.2016 року № 15638/0/14-16/59 
щодо проведення щорічної акції «16 днів проти насильства», наказу начальника  
відділу сім’ї та молоді Тернопільської обласної адміністрації від 03 листопада 2016 
року  № 170-од «Про участь у щорічній акції «16 днів проти насильства», 
відповідно до ст. 12, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», 

 
1. Затвердити заходи щодо участі в проведенні щорічної акції«16 днів проти 

насильства» (заходи додаються). 
2. Начальнику служби у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради забезпечити  організацію та 
проведення заходів в рамках щорічної акції «16 днів проти насильства»  в             
м. Бережани з 25 листопада до 10 грудня 2016 року та до 12 грудня 2016 року 
подати звіт про участь у щорічній акції «16 днів проти насильства» в Тернопільську 
облдержадміністрацію. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови ЗАХАРКІВА О.В. 
 
 
 
            Міський голова                         В.Я.МУЗИЧКА 

                  Безусова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  
до розпорядження міського 
голови  
від 25.11.2016 р.  №480 

 
 

Заходи щодо участі 
в проведенні щорічної акції «16 днів проти насильства» 

 

1. Створити міжвідомчу комісію з питань координації дії щодо попередження 
насильства в сім'ї  та протидії торгівлі людьми. 

служба у справах дітей, надання соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 
міської ради 

2. Провести інформаційно-просвітницькі заходи з питань протидії  насильству 
в сім'ї. 

служба у справах дітей, надання соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 
міської ради 

3. Розповсюдити відео ролики, спрямовані проти насильства в сім'ї. 
служба у справах дітей, надання соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 
міської ради 

4. Забезпечити роботу телефонної «гарячої лінії» з питань подолання 
насильства. 

служба у справах дітей, надання соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 
міської ради 

5. Висвітлити на сайті міської ради інформацію щодо проведення щорічної 
акції «16 днів проти насильства». 

служба у справах дітей, надання соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 
міської ради 

 
 
 
Заступник міського голови                           О.М. ЗАХАРКІВ 


