
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15 квітня 2020 року № 151

Про посилення заходів щодо запобігання
та протидії домашньому насильству

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству», Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству
за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 22.08.2018, у зв’язку з введенням на всій території України карантину з
метою протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у
відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 (зі змінами):

1. Мобільній бригаді соціально-психологічної допомоги особам,
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою
статі, торгівлі людьми (Волошин В.А.), в.о. старост Малярику І.П.,
Єфременко С.Т., відділу освіти виконавчого комітету Гребінківської міської
ради (Радченко Л. М.), відділу соціального захисту населення (Охотник
Н.О.) посилити контроль за своєчасним вжиттям заходів у сфері запобігання
та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на
території населених пунктів Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади, шляхом забезпечення:

1.1.Проведення інформаційно-просвітницької роботи через ЗМІ,
розміщення відповідної інформації на офіційних сайтах громади та
здійснення інформаційно-роз’яснювальної компанії з використанням
інформаційно-телекомунікаційних технологій.

1.2.Своєчасного виявлення та надання допомоги жертвам
домашнього насильства та насильства за ознакою статі та притягнення
кривдників до відповідальності.

1.3. Запровадити «гарячу» телефонну лінію за номером 91-2-67
щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 11.00 та з 14.00 до 17.00.
Роботу «гарячої» телефонної лінії забезпечує провідний спеціаліст відділу
соціального захисту населення Охотник Н.О. та секретар керівника Кротова
Л.А.



1.4. Відділу цивільного захисту, мобілізаційної роботи та
інформаційного забезпечення міської ради (Комар В.І.) оприлюднити на
офіційному сайті міської ради актуальну інформацію щодо роботи гарячої
телефонної лінії.

2. Усі звернення, що надійшли на «гарячу» телефонну лінію,
реєструються згідно вимог Інструкції з діловодства за зверненнями
громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови Волошина В.А.

Міський голова В.І. Колісніченко

http://www.hrebinka.org.ua/departments/11
http://www.hrebinka.org.ua/departments/11

