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1. ПАСПОРТ
програми матеріально-фінансового забезпечення діяльності 

мобільної бригади соціально -  психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі 
на 2019 рік

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація

2. Розробник Програми Сектор сім’ї, молоді та спорту, центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

3. Відповідальні виконавці 
Програми

Сектор сім’ї, молоді та спорту, центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді

4. Основні учасники Програми Сектор сім’ї, молоді та спорту, 
Ніжинський районний центр 

' соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, Ніжинська районна служба у 
справах дітей, відділ освіти, КНП 
«Ніжинський центр ПМСД», 
Ніжинське відділення поліції ГУНП 
в Чернігівській області

5. Термін реалізації Програми 2019 рік
6 . Перелік джерел 

фінансування Програми
районний бюджет, бюджети 
об’єднаних територіальних громад, 
інші джерела не заборонені 
законодавством

7. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього

20,0 тис. грн

у тому числі коштів 
районного бюджету

10,0 тис. грн



2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма матеріально-фінансового забезпечення діяльності мобільної 

бригади соціально -  психологічної допомоги особам, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на 2019 рік - 
розроблена на виконання Законів України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», постанов Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. 
№ 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 
за ознакою статі», від 22.08.2018 р. № 654 «Про затвердження Типового 
положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, ' 
які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 
статі».

Мобільна бригада -  спеціалізована служба підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Мобільна бригада утворена при секторі сім’ї, молоді та спорту 
районної державної адміністрації та є об’єднанням фахівців різних суб’єктів, 
що здійснюють заходи в сфері запобігання та протидії насильству.

Мобільна бригада у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями 
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 
також Положенням про мобільну бригаду соціально -  психологічної. 
допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі, затвердженим розпорядження голови районної 
державної адміністрації № 55 від 02.05.2019 року.

3. ЦІЛІ, МЕТА, ЗАВДАННЯ
1. Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально -  

психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з~ 
консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної 
профілактики відповідно до їх потреб.

2. Діяльність мобільної бригади ґрунтується на засадах :
- гарантування постраждалим особам безпеки та їх основоположних 

прав і свобод з урахуванням мети і завдань мобільної бригади;
- належної уваги до кожного факту домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі ( далі -  насильство) під час здійснення заходів у 
сфері запобігання та протидії насильству;

- врахування непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків, 
дітей та дорослих, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 
насильству;

визнання суспільної небезпеки насильства та забезпечення, 
нетерпимого ставлення до всіх його проявів;



поваги та неупередженого ставлення до постраждалих осіб, 
забезпечення пріоритетності їх прав і законних інтересів та безпеки під час 
здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству;

- конфіденційності інформації про постраждалих осіб та осіб, які 
повідомили про вчинення насильства;

- добровільності отримання допомоги постраждалим особам, крім дітей 
та недієздатних осіб;

- урахування особистих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема 
осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей недієздатних осіб, осіб похилого, 
віку;

- ефективної взаємодії суб’єктів між собою, з громадськими 
об’єднаннями, міжнародними організаціями, засобами масової інформації та 
всіма зацікавленими особами;

- недопущення дискримінації за будь -  якою ознакою (статі, раси, 
мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного або 
соціального походження, належності до національної меншини, майнового- 
стану, громадянства, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, 
статусу біженця, внутрішньо переміщеної особи чи іншої визначених 
законодавством категорії мігрантів тощо) під час надання допомоги 
постраждалим особам.

З. Основними завданнями мобільної бригади є :
- надання психологічної допомоги постраждалим особам;
- реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально *

-  психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової 
допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання;

- інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, 
психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання 
наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших 
загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;

- роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, 
можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання;

- провадження інформаційно -  просвітницької діяльності (у тому числі 
розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) 
щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого 
ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання 
та протидії насильству.

Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової 
консультації та за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом у спеціально 
організованому транспорті до місця проживання (перебування) постраждалих 
осіб чи іншого вказаного ними місця, у приміщенні сектору сім'ї, молоді та 
спорту районної державної адміністрації.

4. ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАХОДИ НА 2019 РІК
1. Надання мобільною бригадою соціально -  психологічної допомоги 

постраждалим особам передбачає забезпечення мінімально необхідного 
обсягу послуг, а саме :



- діагностику (оцінювання ) психологічного стану постраждалої особи, 
оцінювання ризиків продовження чи повторного вчинення щодо неї 
насильства;

- кризове та екстрене втручання з метою негайного усунення або 
мінімізації наслідків насильства шляхом виклику екстреної медичної 
допомоги, уповноваженого підрозділу органу Національної поліції, 
направлення та/або транспортування до притулку для постраждалих осіб, 
центру медико -  соціальної реабілітації постраждалих осіб тощо;

- надання психологічної допомоги, у тому числі дітям, відповідно до 
індивідуальних потреб;

- складання плану заходів щодо безпеки постраждалих осіб;
- консультування з питань, пов’язаних з протидією насильству, в тому 

числі із залученням у разі потреби фахівців інших органів, служб, закладів, 
установ, організацій;

- надання інформації про найближчі лікувальні заклади, в яких наявні 
медичні набори термінової пост контактної профілактики ВІЛ/СШДу, 
інфекцій, що передаються статевим шляхом, і можливості отримати пост 
контактну профілактику протягом 72 годин з моменту небажаного та/ або 
незахищеного сексуального контакту ( в разі потреби);

- проведення заходів із соціальної та реабілітаційної підтримки'  
постраждалих осіб;

- сприяння постраждалим особам в отриманні додаткових послуг 
(медичних, соціальних, психологічних, правових, забезпечення тимчасового 
притулку тощо), у тому числі шляхом направлення в разі потреби до 
відповідних загальних або спеціальних служб підтримки постраждалих осіб 
та / або інших суб’єктів;

- інформування кривдника щодо можливості за власним бажанням 
пройти програму для кривдників.

2. Придбання паливно-мастильних матеріалів для виїзду мобільної 
бригади. Виїзд здійснюється у випадку отримання повідомлення про 
виявлення факту вчинення насильства та за потреби у наданні постраждалій 
особі термінової допомоги.

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання програми забезпечить безперебійне та ефективне 

функціонування мобільної бригади соціально -  психологічної допомоги 
особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі.

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Для виконання програми необхідно коштів у сумі 20 000,00 (двадцять 

тисяч грн. 00 коп.)
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених в районному бюджеті, бюджетах Вертіївської та Лосинівської 
об’єднаних територіальних громад та інших джерел не заборонених 
законодавством.

Головним розпорядником коштів визначити Ніжинську районну 
державну адміністрацію.



Фінансування послуг, наданих жителям Лосинівської та Вертіївської 
об’єднаних територіальних громади здійснюється шляхом надання субвенції 
районному бюджету на основі укладених договорів.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Координацію діяльності щодо виконання основних заходів Програми 

забезпечує сектор сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.
Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює районна 

державна адміністрація та районна рада.

В.о. завідувача сектором сім’ї, молоді 
та спорту райдержадміністрації Т. ЛИСТОПАД


