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від ______________№_____________                                     На №                       від 

Національна  соціальна сервісна  служба України (далі – Нацсоцслужба) 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 26.08.2020 року № 783 
„Деякі питання Національної соціальної сервісної служби України” є 
центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 
соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного 
контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної  
підтримки  та за дотриманням прав дітей.

 До основних завдань Нацсоцслужби з питань запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі належить реалізація 
державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 
зокрема формування в українському суспільстві нульової толерантності до  
насильства та посилення готовності протидіяти його проявам.

Починаючи з 2001 року у період з 25 листопада до 10 грудня в Україні 
проводиться широка інформаційна кампанія „16 днів проти насильства”.

В рамках проведення тематичних заходів, з метою привернення уваги та 
підвищення рівня обізнаності громадськості до проблеми вчинення насильства у 
будь-яких його проявах, Нацсоцслужбою створено відеоролик  „Ми - проти 
насильства” (хронометражем 2 хв.10с.).

Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення листом 
від 24.11.2021 року № 16/648 зазначено, що даний відеоролик має ознаки 
соціальної  реклами.

Враховуючи вищезазначене,  просимо Вашого сприяння у поширенні та 
забезпеченні трансляції тематичного відеоролика „Ми - проти насильства” як 
соціальної реклами в таких місцях, як:

 кінотеатри;

О
Обласні та Київська міська 
державні адміністрації 

(       
(за списком)

(
Про сприяння в розміщенні 
відеоролика, який має статус 
соціальної реклами



 торгівельно-розважальні центри; 
 авто вокзали;
 залізничні вокзали;
 метрополітени;
 аеропорти.

Разом з тим рекомендуємо забезпечити трансляцію даного відеоролику у 
навчальних закладах, соціальних мережах, засобах масової інформації, 
офіційних сайтах та веб сторінках.

Посилання на відеоролик, сайті Нацсоцслужби
https://nssu.gov.ua/domashnye-nasilstvo/inform_karta

          Посилання на відеоролик для завантаження
https://drive.google.com/file/d/1la749daWpHC_n5_A0ubb92V-UlwWG8jq/view

 Додаток на 1 арк.

 Голова                                                               Владислав МАШКІН
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