
 

У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 24 червня 2016                          № 103 

 

Про затвердження заходів з 

реалізації в місті Бережани  

Національної стратегії у сфері прав 

людини на період до 2020 року  

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», 

розпорядження голови Тернопільської обласної адміністрації від 22 квітня 

2016 р. № 235-од «Про затвердження плану дій з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року», з метою забезпечення 

реалізації прав людини в м. Бережани, селах Лісники, Рай, керуючись ст. 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет 

Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И В: 

 1.  Затвердити заходи з реалізації в  м. Бережани, селах Лісники, Рай 

Національної стратегії  у сфері прав людини на період до 2020 року 

(далі-заходи), що додаються. 

2.  Відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, службі у 

справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради, виконавчому комітету міської ради 

забезпечити виконання заходів, затверджених цим розпорядженням. 

 3.  Управління соціального захисту населення Бережанської РДА, відділу 

освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради,  відділу  охорони 

здоров'я Бережанської РДА; відділу  культури, релігії та туризму  

Бережанської міської ради; юридичному відділу Бережанської міської 

ради про проведену роботу інформувати службу у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської 

міської ради  щокварталу до 15 числа останнього місяця. 

4.  Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради забезпечити координацію роботи і 

узагальнення матеріалів щодо виконання заходів та про стан реалізації 



розпорядження інформувати  відділ сім’ї та молоді  обласної  державної 

адміністрації  щокварталу  до 20 числа останнього місяця. 

5.  Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

обласної державної адміністрації  Захарків О.М. 

 

Міський  голова                   В.Я. МУЗИЧКА 
                             

   Захарків О.М. 

    Безусова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



                                                                                 Додаток  

                                                                                 до рішення виконкому  

від 24 червня 2016р. № 103 

 

ЗАХОДИ 

з реалізації в м. Бережани, с. Лісники, Рай Національної стратегії у сфері  

прав  людини на період  до  2020 року 

 
 1.  Забезпечити розвиток соціальних послуг,  що надаються в 

територіальній громаді, у тому числі із залученням недержавних 

організацій.  

Управління соціального захисту населення Бережанської 

РДА, відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської 

ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради. 

Постійно.  

 

2.  Забезпечити постійне інформування населення щодо системи надання 

соціальних послуг, зокрема, шляхом розміщення на сайтах та стендах 

переліку соціальних послуг  і суб’єктів, що їх надають, інформаційних 

карток соціальних послуг. 

Управління соціального захисту населення Бережанської 

РДА, відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської 

ради, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради, 

виконавчий комітет міської ради.  

Постійно.  

 

 3.  Здійснити обстеження  закладів охорони здоров'я щодо їх відповідності 

державним будівельним нормам у частині доступності для 

маломобільних груп населення, у тому числі людей з інвалідністю з 

порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату. Сформувати  

вичерпний перелік необхідних робіт за результатами проведеного 

обстеження. Розробити механізм та поквартальний план-графік 

здійснення реконструкції та ремонту будівель таких закладів з 

урахуванням відповідних вимог будівельних норм.  

Виконавчий комітет Бережанської міської ради.  

Постійно.  

 

4.  Забезпечити розвиток, з метою запобігання соціальному сирітству, 

мережі центрів матері і дитини (соціальних квартир) для вагітних та 

матерів з дітьми раннього віку, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, відповідно до потреб територіальної громади.  



Виконавчий комітет Бережанської міської ради.  

Постійно 

 

5. Провести інформанійно-роз’яснювальну роботу з популяризації та 

розповсюдження знань щодо раннього розвитку дітей та виникнення 

можливих ризиків.  

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

Постійно 

 

6. Сприяти відкриттю і розвитку доступних дитячих центрів, 

експериментально-педагогічних майданчиків, центрів розвитку дітей з 

особливими потребами.  

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

Виконавчий комітет Бережанської міської ради.  

Постійно. 

 

 7.  Здійснити обстеження державних і комунальних навчальних закладів на 

предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині 

доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з 

інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату 

(ДБП В.2.2-17:2006, ДСТУ- Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 

21542:2013). Сформувати  вичерпний перелік необхідних робіт за 

результатами проведеного обстеження. Розробити механізм та 

поквартальний план-графік здійснення реконструкції та ремонту 

будівель таких закладів з урахуванням відповідних вимог будівельних 

норм. 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради. 

Виконавчий комітет Бережанської міської ради.  

Постійно. 

 

8.  Забезпечити провадження діяльності координаційної  ради з питань 

протидії торгівлі людьми.  

Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям 

з дітьми та молоді Бережанської міської ради. 

 Постійно.  

 

9.  Продовжити проведення інформаційних кампаній серед населення (з 

особливою увагою на внутрішньо переміщених осіб) щодо можливих 

ризиків потрапляння у ситуації насильства, торгівлі людьми та 

можливостей отримання комплексної допомоги постраждалим від 

насильства та торгівлі людьми. 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, , 

служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради, заклади  охорони 

здоров’я, Бережанський відділ поліції  Головного  управління 



Національної поліції України в Тернопільській області, 

виконавчий комітет міської ради. 

 Постійно.  

 

10. Створити центри надання допомоги постраждалим від гендерного 

насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми, на 

базі вивільнених приміщень реформованих закладів охорони здоров'я. 

Виконавчий комітет Бережанської міської ради.  

До 31 грудня 2017 року. 

 

11.  Провести заходи з виявлення та ідентифікації жертв торгівлі людьми та 

надання їм допомоги відповідно до програми реабілітації. 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, 

служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради, Бережанський 

відділ поліції  Головного  управління Національної поліції 

України в Тернопільській області, виконавчий комітет міської 

ради.  

Постійно.  

 

 12.  Розробити та затвердити порядок міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи з протидії домашньому насильству.  

Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям 

з дітьми та молоді Бережанської міської ради, виконавчий 

комітет міської ради.  

До 01 липня 2016 року.  

 

13.  Забезпечити діяльність робочих груп з питань впровадження гендерних 

підходів  у діяльність органів місцевого самоврядування. 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, 

служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради, виконавчий 

комітет міської ради.  

Постійно.  

 

14. Організувати роботу шкіл лідерства для жінок, шкіл підготовки 

кандидатів у депутати місцевих рад, у яких провести просвітницьку 

роботу. 

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, 

служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради, виконавчий 

комітет міської ради.  

Постійно. 



15.  Організувати та провести освітньо-просвітницькі заходи (зокрема із 

залученням засобів масової інформації), спрямовані на поширення 

гендерних знань та подолання гендерних стереотипів.  

Відділ освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради, 

служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради, виконавчий 

комітет міської ради.  

Постійно. 

 

16.  Удосконалити механізм виконання бюджетних програм щодо надання 

соціальної та психологічної допомоги програми соціально-психологічної 

реабілітації населення; психологічної реабілітації постраждалих 

учасників антитерористичної операції; соціальної та професійної 

адаптації учасників антитерористичної операції; забезпечення 

постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-

курортним лікуванням; забезпечення протезуванням та ортезуванням за 

кордоном окремих категорій громадян, які брали участь в 

антитерористичній операції.  

Виконавчий комітет міської ради.  

Постійно. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітет міської ради             О.С. ТИМАНСЬКИЙ                                                            

 


