
    
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 23 серпня 2022 року                 № 584 

 

 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради «Про створення 

Комунальної установи «Кропивницький 

міський центр запобігання та протидії 

насильству» Кропивницької міської ради» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про створення 

Комунальної установи «Кропивницький міський центр запобігання та протидії 

насильству» Кропивницької міської ради», що додається. 

 

2. Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради 

забезпечити внесення проєкту рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 08 червня 2021 року № 342 «Про утворення 

мобільної бригади  соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та затвердження 

Положення про неї». 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 
 

 

 

Секретар міської ради             Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

Олена Костенко 30 89 26 (501) 

 



 

ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

23 серпня 2022 року № 584 

 

Проєкт 

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ___________2022 року                                                               № ______ 

 

Про створення Комунальної установи 

«Кропивницький міський центр 

запобігання та протидії 

насильству» Кропивницької міської ради 

 

Керуючись  статтями  140,  146 Конституції  України,  статтями  26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 16, 

17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», законами України «Про соціальні 

послуги», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», відповідно до 

постанов Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 824 «Про 

затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного 

соціально-психологічного  консультування  осіб,  які  постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», від 22 серпня 

2018 року № 655 «Про  затвердження  Типового  положення  про  притулок   для 

осіб, які  постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі», від 22 серпня 2018 року № 654 «Про затвердження Типового положення 

про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» 

Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Створити Комунальну установу «Кропивницький міський центр 

запобігання та протидії насильству» Кропивницької міської ради. 
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2. Затвердити Положення про Комунальну установу «Кропивницький 

міський центр запобігання та протидії насильству» Кропивницької міської ради, 

що додається. 

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Кропивницької міської 

ради від 20 травня 2021 року № 392 «Про створення Комунального закладу 

«Кропивницький міський притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі» Кропивницької міської ради. 

 

4. Встановити граничну чисельність працівників Комунальної установи 

«Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству» 

Кропивницької міської ради у кількості 34 штатних одиниць. 

 

5. Фінансовому управлінню Кропивницької міської ради забезпечити 

внесення змін до рішення міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про 

бюджет  Кропивницької  міської  територіальної  громади  на  2022 рік»  (зі 

змінами). 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Кропивницької міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, соціальної 

політики, культури та спорту та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради             Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Олена Костенко 30 89 26 (501) 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Кропивницької міської ради 

«__» _________2022 року № ____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Комунальну установу 

«Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству» 

Кропивницької міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький-2022 
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1. Комунальна установа «Кропивницький міський центр запобігання та 

протидії насильству» Кропивницької міської ради (далі – Центр) є бюджетною 

установою,  діяльність  якої  спрямована  на  допомогу особам, що постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  

Центр  створюється  для  надання  комплексної  допомоги,  а  також 

соціальних послуг особам/сім’ям, які опинились у складних життєвих 

обставинах, постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі. 

2. Центр утворюється Кропивницькою міською радою (далі – Засновник) 

відповідно до законодавства та з урахуванням потреб Кропивницької міської 

територіальної громади. 

3. Органом управління Центру є департамент соціальної політики 

Кропивницької міської ради (далі – Департамент). 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, 

міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 

Радою України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Кропивницької 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Кропивницького 

міського голови, наказами директора Департаменту, Положенням про 

Комунальну установу «Кропивницький міський центр запобігання та протидії 

насильству» Кропивницької міської ради (далі – Положення). 

5. Центр провадить свою діяльність на принципах верховенства права, 

поваги до прав людини, гуманності, соціальної справедливості, безпеки 

постраждалих осіб, забезпечення конфіденційності, доступності, відкритості, 

добровільності, індивідуального підходу, недопущення дискримінації. 

6. Центр  діє  на  підставі  цього  Положення,  яке затверджується 

Засновником відповідно до законодавства. 

7. Центр  є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс,  рахунки   в 

органах Казначейства, печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки та є 

неприбутковим органом. 

8. Структурними підрозділами Центру є: 

денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (з кризовою 

кімнатою); 

притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі; 

мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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цілодобова служба «Телефону довіри». 

Діяльність структурних підрозділів Центру провадиться на підставі 

положень, затверджених директором Центру за погодженням з Департаментом. 

8. Центр з метою повного та якісного захисту постраждалих осіб та 

відповідно до потреб територіальної громади має право подавати до 

Департаменту для погодження міською радою пропозиції щодо створення 

додаткових структурних підрозділів у складі Центру. 

9. Центр розташовується на території з пристосованими приміщеннями, 

що відповідають безбар’єрній архітектурі, будівельним, технічним, санітарно-

гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до 

законодавства. 

10. Повне  найменування – Комунальна  установа  «Кропивницький 

міський  центр  запобігання  та  протидії  насильству»  Кропивницької  міської 

ради. 

Скорочене найменування КУ «КМЦЗПН» КМР. 

Юридична адреса: вул. Олени Теліги, 75-Г, м. Кропивницький, 25005. 

11. Основними завданнями Центру є: 

проведення інформаційно-просвітницької діяльності з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі; 

організація та проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих 

столів та інших заходів з питань попередження та протидії домашньому 

насильству та/або насильству за ознакою статі; 

проведення  соціально-профілактичної  роботи, спрямованої  на 

запобігання  повторним  випадкам  насильства  щодо  постраждалої  особи  та 

формування нульової толерантності до його проявів у суспільстві; 

інформування населення про права постраждалих осіб та послуги, які 

надаються Центром; 

надання постраждалим особам комплексної допомоги (психологічних, 

соціально-побутових, інформаційних, юридичних та інших послуг); 

виконання  програм  для  постраждалих  осіб  відповідно  до  типових 

програм для постраждалих осіб, затверджених Мінсоцполітики; 

забезпечення виконання програм для кривдників; 

забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки постраждалих 

осіб. 

12. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється 

з посади міським головою у відповідності до вимог чинного законодавства.  
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Директор Центру повинен мати вищу освіту за відповідним напрямом 

підготовки (магістр, спеціаліст),  не менше ніж п’ять років стажу роботи на 

керівних посадах нижчого рівня. 

Директор Центру: 

організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання 

покладених на Центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників; 

здійснює контроль за повнотою і якістю надання соціальних послуг 

відповідно до державних стандартів і нормативів та допомоги (підтримки) 

постраждалим особам; 

забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру; 

розробляє (за погодженням з Департаментом) і подає на затвердження в 

міську раду проєкт Положення про Центр; 

розробляє і затверджує за погодженням з Департаментом Положення 

структурних підрозділів Центру; 

затверджує (за погодженням з Департаментом) посадові інструкції 

заступника директора, керівників структурних підрозділів, інших працівників 

Центру; 

координує діяльність структурних підрозділів Центру; 

подає  до  міської  ради  (за  погодженням  з Департаментом)   пропозиції 

щодо штатного розпису, кошторису витрат Центру; 

забезпечує цільове використання майна та коштів Центру в межах 

затвердженого кошторису, збереження та поточне утримання майна; 

призначає в установленому порядку на посади і звільняє з посад 

працівників Центру; 

затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх 

виконання; 

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання; 

організовує ведення бухгалтерського та статистичного обліку, підготовку 

та подання звітності відповідно до законодавства; 

укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси; 

забезпечує  співпрацю  в  установленому  законодавством  порядку  та  у 

межах  повноважень  з  виконавчими  органами  міської  ради, підприємствами, 

установами та організаціями різних форм власності; 

забезпечує дотримання вимог законодавства з охорони праці, дотримання 

правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних і протипожежних норм; 
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сприяє   підготовці,  перепідготовці   та   підвищенню  кваліфікації 

працівників Центру; 

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 

13.  Фінансування Центру  здійснюється  за рахунок коштів, передбачених 

у бюджеті Кропивницької міської територіальної громади, а також за рахунок 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

14. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру 

затверджується міською радою. 

15. Штатний розпис Центру затверджується міським головою в межах 

фонду оплати праці. 

16. Кошторис на утримання та забезпечення діяльності Центру 

затверджується Органом управління. 

17. Майно Центру належить до власності Кропивницької міської 

територіальної громади і закріплене за Центром на праві оперативного 

управління. 

Джерелами формування майна Центру є майно, закріплене за Центром, 

передане йому підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм 

власності, а також фізичними особами згідно із законодавством. 

18. Припинення діяльності Центру здійснюється Кропивницькою міською 

радою або в інших випадках, визначених законодавством. 

 

 

 

Заступник директора департаменту 

соціальної політики                                                                 Олена КОСТЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


