
                                                                    
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 червня 2021 року                         Деражня                                            № 90 

 

   Про Координаційну раду з питань сім’ї,                                                                                   

ґендерної рівності, демографічного розвитку,                                                                       

запобігання та протидії домашньому насильству                                                                                

та протидії торгівлі людьми 

 

На підставі статі 34 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 

467 «Про зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 

05 вересня 2007 року № 1087», від 22 серпня 2018 року № 658 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі» міськвиконком  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити Координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми, як консультативно-дорадчий орган, у складі згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми згідно із додатком 2. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань  діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             Андрій КОВПАК 

 



  

Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету 

від 17 червня 2021 року № 90 

 

 

С К Л А Д  

 

Координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми 

 

Івахов  

Андрій Васильович 

– заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради, 

голова Координаційної ради 

   

Кравченко  

Тетяна Йосипівна 

– начальник відділу праці та соціального 

забезпечення Деражнянської міської ради, 

заступник голови Координаційної ради 

   

Кравчук  

Вікторія Леонідівна 

– спеціаліст І категорії відділу праці та 

соціального забезпечення Деражнянської 

міської ради, секретар Координаційної 

ради 

   

Балігар 

Євген Сергійович 

– начальник відділу освіти Деражнянської 

міської ради 

   

Затворніцький 

Михайло Григорович 

– директор КНП «Деражнянський районний 

центр первинної медико–санітарної 

допомоги Деражянської міської ради 

Хмельницької області» (за згодою) 

   

Пашков  

Вадим В’ячеславович 

– директор Деражнянського міського центру 

надання соціальних послуг  

   

Стаднік  

Володимир Валерійович 

– начальник служби у справах дітей 

Деражнянської міської ради 

   

Футорний 

Руслан Валерійович 

– начальник сектору поліцейської діяльності 

№ 1 відділу поліції № 3 Хмельницького 

РУП Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області (за згодою) 

   

Міський голова                                                                        Андрій КОВПАК 



  

Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету від 17.06.2021року № 

90 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про Координаційну раду з питань сім’ї, 

ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми 

 

1. Координаційна рада з питань сім’ї, ґендерної рівності демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми (далі – Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, 

утвореним при виконавчому комітеті Деражнянської міської ради. 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, розпорядженнями голови міської ради, рішеннями 

Деражнянської міської ради, її виконавчого комітету та цим Положенням. 

3. Основними завданнями Ради є: 

розгляд питань, щодо запобігання та протидії домашньому насильству за 

ознакою статі на території Деражнянської міської територіальної громади; 
участь в розробленні заходів щодо здійснення всебічної допомоги 

сім’ям, які постраждали від домашнього насильства, або насильства за 

ознакою статі, запобігання та протидія домашньому насильству на території 

Деражнянської міської територіальної громади; 
координація зусиль представників підприємств, установ, організацій, 

незалежно від форм власності, відділів міської ради, громадських організацій,  

інших служб щодо вирішення проблем запобігання та протидії домашньому 

насильству на території Деражнянської міської територіальної громади; 
ініціювання громадського контролю за дотриманням чинного 

законодавства з питань щодо запобігання та протидії домашньому насильству, 

торгівлі людьми;  
взаємодія державних органів та громадськості з питань щодо усунення 

причин та умов, сприяючих здійсненню домашнього насильства; 
надавати закладам та організаціям, окремим громадянам методичну та 

практичну допомогу, консультації з питань що входять до компетенції 

Координаційної ради; 
проводити роз’яснювальну роботу за допомогою засобів масової 

інформації, підвищувати ефективність діяльності правоохоронних органів у 

боротьбі з торгівлею людьми; 



  

надавати допомогу особам, що  постраждали від торгівлі людьми, 

зокрема у працевлаштуванні та професійному навчанні; 
співпрацювати з громадськими організаціями, що провадять діяльність, 

пов’язану з протидією торгівлі людьми; 
проводити інформаційно  – просвітницьку роботу  з питань подолання 

стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження 

духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, 

забезпечення гендерного паритету і духовній сфері; 
проводити конференції, засідання круглих столів, навчальних семінарів, 

інших масових заходів з питань гендерної рівності на території Деражнянської 

міської територіальної громади; 
сприяння розповсюдженню соціальної реклами на території 

Деражнянської міської територіальної громади у закладах охорони здоров’я, 

учбових закладах  з питань здорового способу життя та відповідального 

батьківства, протидії торгівлі людьми та гендерної рівності; 
організація семінарів, «круглих столів», тематичних лекцій з питань 

гендерної політики та протидії торгівлі людьми. 
 

4.Організація роботи Координаційної ради: 
Раду  очолює заступник міського голови згідно розподілу обов’язків. 
Персональний склад Ради, зміни та доповнення в склад Ради 

затверджуються рішенням Виконавчого комітету Деражнянської міської ради. 
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві 

третини її членів. Члени Ради зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях. 
Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів Ради та оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних 

Головою, або особою, яка головує на засіданні. У випадку рівної кількості 

голосів голос головуючого на засіданні Ради є вирішальним. 
Рішення Ради мають рекомендаційний характер. 
Організаційно–технічне забезпечення роботи Ради здійснює відділ праці 

та соціального забезпечення Деражнянської міської ради. 

 

 

 
 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 
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