
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від 07 лютого 2022 року                             № 11

 

 
Про міську координаційну
раду з питань  сім’ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку, 
запобігання та протидії  домашньому 
насильству, торгівлі людьми

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтею 42  Закону
України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 6 Закону України
«Про  запобігання  та  протидію  домашньому  насильству»,  статтею  5  Закону
України  «Про  протидію  торгівлі  людьми»,  постановами  Кабінету  Міністрів
України 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»  та  від  05  вересня  2007  року
№ 1087 «Про консультативно-дорадчий орган з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку,  запобігання та протидії  домашньому насильству та
протидії  торгівлі  людьми»,  з  метою  координації  зусиль  щодо  створення
соціальних  та  економічних  умов  для  належного  функціонування  й  розвитку
сім’ї  як  основи  суспільства,  підвищення  статусу  жінок  у  суспільстві,
утвердження  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків,  попередження
насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми:

1. Утворити міську координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності,
демографічного  розвитку,  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству,
торгівлі людьми, затвердити її склад згідно з додатком.

       2. Затвердити Положення про міську координаційну раду  з питань
сім'ї,  гендерної  рівності,  демографічного  розвитку,  запобігання  та  протидії
домашньому насильству, торгівлі людьми, що додається.

      3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2 розпорядження
міського    голови    від    26     червня    2019   року  № 87 «Про комісію з питань
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координації дій щодо запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі
людьми», розпорядження міського голови від 06 квітня 2020 року № 50 «Про
утворення Координаційної ради з питань гендерної рівності».
        

        

Міський голова                                                                        Андрій РАЙКОВИЧ

Юлія Вовк 30 87 90



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
07 лютого 2022 року № 11

ПОЛОЖЕННЯ
про міську координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності,

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству,
торгівлі людьми

1.  Міська  координаційна  рада  з  питань  сім'ї,  гендерної  рівності,
демографічного  розвитку,  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству,
торгівлі людьми (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним з
метою координації діяльності з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного
розвитку, запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству  та
насильству за ознакою статі.

     2. Рада  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією і  законами України,
указами  Президента  України  та  постановами  Верховної  Ради  України,
нормативно-правовими  актами  Кабінету  Міністрів  України,  рішеннями
Кропивницької міської ради, її виконавчого комітету та цим Положенням.
  
          3. Основними завданнями Ради є:

     сприяння  реалізації  ефективної  державної  політики  з  питань  сім'ї,
гендерної  рівності,  запобігання  та  протидії  домашньому насильству,  а  також
протидії торгівлі людьми;

розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо
впровадження  державної  політики  з  питань  сім'ї,  гендерної  рівності,
демографічного  розвитку,  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству  і
протидії  торгівлі  людьми,  зокрема  розшуку,  повернення,  реабілітації
постраждалих;

сприяння формуванню позитивного  ставлення  до  сім'ї,  відповідального
батьківства,  відродженню  та  збереженню  національних  сімейних  цінностей,
утвердженню  рівних  прав  і  можливостей  жінок  та  чоловіків  в  усіх  сферах
життєдіяльності  суспільства,  запобігання соціальному сирітству,  нетерпимого
ставлення  до  насильницьких  моделей  поведінки,  усвідомлення  домашнього
насильства  як  порушення  прав  людини,  заохочення  всіх  членів  суспільства,
насамперед  чоловіків  і  хлопців,  до  активного  запобігання  домашньому
насильству;

інформування  громадськості  про  стан  реалізації  державної  політики  з
питань  сім'ї,  гендерної  рівності,  демографічного  розвитку,  запобігання
насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.
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4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає  пропозиції  виконавчих  органів  Кропивницької  міської  ради,
наукових установ та  громадських  організацій  щодо визначення пріоритетних
напрямів  соціальної  підтримки  сім’ї,  демографічного  розвитку,  запобігання
насильству  в  сім’ї,  вдосконалення  механізму  забезпечення  рівних  прав  і
можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

бере участь у розробленні проєктів міських цільових програм, інших актів
стосовно  реалізації  державної  політики  з  питань  сім'ї,  гендерної  рівності,
демографічного розвитку,  запобігання насильству в сім’ї  та  протидії  торгівлі
людьми, готує висновки щодо доцільності їх прийняття;

готує  пропозиції  щодо  вдосконалення  діяльності  виконавчих  органів
Кропивницької  міської  ради  з  питань  забезпечення  взаємодії  суб’єктів,  які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

вивчає  світовий досвід  з  питань,  що належать до компетенції  Ради,  та
готує пропозиції щодо його запровадження в місті Кропивницькому;

ініціює  проведення  моніторингу  виконання  відповідних  державних  та
міських цільових програм, їх впливу на ситуацію у місті та досліджень з питань
сім’ї,  гендерної  рівності,  демографічного  розвитку,  запобігання  насильству  в
сім’ї та протидії торгівлі людьми.

5. Рада має право:

      у  разі  потреби  надавати  міському  голові  пропозиції  щодо  створення
робочих груп із залученням представників  виконавчих органів Кропивницької
міської  ради,  наукових  установ  та  громадських  організацій  (за  згодою  їх
керівників) з метою ефективної реалізації державної політики з питань сім’ї,
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та
протидії торгівлі людьми;

одержувати  в  установленому  порядку  від виконавчих  органів
Кропивницької  міської  ради  інформаційні  та  аналітичні  матеріали,  необхідні
для виконання покладених на неї завдань;

організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семінарів з
питань, що належать до компетенції Ради;

запрошувати  на  засідання  Ради  представників  виконавчих  органів
Кропивницької  міської  ради,  до  компетенції  яких  входить  вирішення  питань
сім’ї,  гендерної  рівності,  демографічного  розвитку,  запобігання  та  протидії
торгівлі людьми, домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

6. Рада відповідно до покладених на неї завдань взаємодіє  з  державними
органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і
організаціями, громадськими об’єднаннями.
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7. До  складу  Ради  входять  депутати  Кропивницької  міської  ради,
представники  місцевих  органів  виконавчої  влади,  виконавчих  органів
Кропивницької  міської  ради,  територіальних  органів  міністерств  та  відомств
України, підприємств, установ, громадських організацій та фондів, робота яких
спрямована на соціальний захист сім’ї, протидію торгівлі людьми, запобігання
та протидію домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.

Члени ради працюють на громадських засадах.

8. Склад ради затверджується розпорядженням міського голови.

9. Раду очолює голова, який за посадою є заступником міського голови з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  відповідно  до  функціональних
повноважень і є координатором з питань здійснення заходів у сфері запобігання
та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території
міста Кропивницького.

10.  Формою роботи Ради є  її  засідання,  що проводяться відповідно до
плану  роботи,  який  затверджує  голова  Ради,  але  не  рідше  одного  разу  на
квартал.

11.  Засідання  Ради   веде  голова  або,  за  дорученням  голови,  його
заступник. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її
секретар.

12.  Засідання  є  правоможним  якщо  на   ньому  присутні  не  менш,  як
половина членів ради.

13.  Рішення  Ради  приймається  відкритим  голосуванням  простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 
   14. Рішення Ради оформлюються протоколом, що підписує голова Ради
або його заступник, мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані
шляхом прийняття відповідних доручень або розпоряджень міського голови.
 
   15. Рада  систематично  інформує  про  свою  діяльність  громадськість у
засобах масової інформації.
 
  16. Організаційно-технічне  забезпечення  роботи  Ради  здійснює
департамент  соціальної політики Кропивницької міської ради.

Заступник директора департаменту соціальної
політики Кропивницької міської ради                                Олена КОСТЕНКО



Додаток
до розпорядження міського голови
07 лютого 2022 року № 11

СКЛАД
міської координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству,
торгівлі людьми

Голова ради

КОЛОДЯЖНИЙ
Сергій Олександрович

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

Заступник голови ради

КОСТЕНКО
Олена Володимирівна

- заступник  директора  департаменту
соціальної  політики  Кропивницької
міської ради

Секретар ради

ГЕРЖОВА
Зоя Іовівна

- головний  спеціаліст  відділу  прийняття
рішень  з  надання  соціальних  послуг
департаменту  соціальної  політики
Кропивницької міської ради

Члени ради:

БІЛОБРОВА
Оксана Сергіївна

- начальник  відділу  зв’язків  з
громадськістю  управління  патрульної
поліції в Кіровоградській області  

ГНЄЗДІЛОВА
Дар’я Олексіївна

- начальник сектору протидії домашньому
насильству  відділу  превенції
Кропивницького  РУП  ГУНП  в
Кіровоградській області

ГОРБЕНКО
Оксана Анатоліївна

- начальник  відділу  комунікацій  з
громадськістю  Кропивницької  міської
ради
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ДУДНІК
Інга В’ячеславівна

- виконавчий  директор  громадської
організації «Територія успіху»

ЖОЛОБОВА                         
Інна  Олександрівна

- директор  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  соціальний
центр матері та дитини» Кіровоградської
обласної ради

ЗАРІЧНА
Анна Анатоліївна

- депутат  Кропивницької  міської ради

КОВАЛЕНКО
Олена  Миколаївна

- заступник  директора  Кіровоградського
обласного центру соціальних служб  

КОВАЛЬОВА                      
Яна  Миколаївна

- директор  Кіровоградського  обласного
центру  соціально-психологічної
допомоги

КОЛТУНОВА
Катерина Сергіївна

- депутат  Кропивницької  міської ради

КОСТЕНКО
Лариса Давидівна

- начальник  управління  освіти
Кропивницької міської ради

КРАСНОКУТСЬКИЙ
Олег Володимирович

- директор  Кропивницького  міського
центру соціальних служб

ЛІТВІН
Анна Юріївна

- прокурор  Кропивницької  окружної
прокуратури

МАКАРУК
Оксана Олександрівна

- начальник управління охорони здоров’я
Кропивницької міської ради

МАЛЬОВАНИЙ
Микола Васильович

- начальник  відділу  міграційної  поліції
ГУНП в Кіровоградській області

МИРОНЕНКО
Анастасія Олександрівна

- заступник  начальника  відділу
правопросвітництва  та  надання
безоплатної  правової  допомоги
Кропивницького  місцевого  центру  з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги
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ОЛІЙНИК
Інна Валеріївна

- начальник  відділу  управління
персоналом Кіровоградського окружного
адміністративного суду

САЄНКО
Каріна Сергіївна

- заступник  керівника  апарату
Ленінського  районного  суду
міста Кіровограда

СЕЛІВАНОВ
Микола Сергійович

- завідувач  сектору  соціального  та
правового  захисту  дітей  служби  у
справах  дітей  управління  з  питань
захисту  прав  дітей  Кропивницької
міської ради

ТКАЧЕНКО
Руслан Павлович

- заступник  начальника  філії  Державної
установи  “Центр  пробації”  в
Кіровоградській області

ЧЕРКАССЬКА
Катерина Володимирівна

- заступник начальника управління молоді
та спорту Кропивницької міської ради

ШАМАРДІНА
Катерина Олексіївна

- депутат  Кропивницької  міської ради

ЯКУНІН
Сергій Володимирович

- начальник відділу по роботі із засобами
масової  інформації  Кропивницької
міської ради

Заступник директора департаменту соціальної
політики Кропивницької міської ради                                Олена КОСТЕНКО


