
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 
                  м.Покровськ 
 

 

Про координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, 

протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству                  

за ознакою статі  

 

З метою сприяння ефективної реалізації державної політики з питань сім’ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі, керуючись Законом України від 

08.09.2005 № 2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

Постановою 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», у зв’язку з кадровими змінами та 

керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (зі змінами), виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного 

розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі та затвердити її персональний склад (додаток 1). 

 

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

демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі (додаток 2). 

 

3. Рішення виконкому міської ради від 17.05.2018 № 171 «Про координаційну раду з 

питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми» вважати такими, що втратили чинність. 

 

 

 

В.о.міського голови          Н. Іваньо 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     



Додаток 1 

до рішення виконкому міської ради 

                              №____________ 

 

 

СКЛАД 

координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, протидії 

торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі 

 

Ідрісова 

Маргарита Олександрівна 

 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова комісії  

Жук 

Алевтина В’ячеславівна 

 керуючий справами виконкому ради, заступник голови  

ради 

 

Штурхецька  

Яна Вікторівна 

 

- завідувач сектору у справах сімї та молоді Управління  

сім’ї молоді та спорту міської ради,  

заступник голови ради 

 

Лежньова 

Вікторія Володимирівна 

 

- головний спеціаліст сектору у справах сім’ї та молоді 

Управління сім’ї молоді та спорту міської ради,  

секретар   

Члени:   

Гергуленко  

Наталія Олександрівна 

 

- завідувач сектору профілактичної роботи та соціального 

захисту дітей служби у справах дітей міської ради  

 

Гнатенко 

Наталія Анатоліївна 

- в.о.начальник відділу освіти міської ради 

  

Данилів 

Софія Вікторівна 

- суддя Красноармійського міськрайонного суду  

Донецької області (за згодою) 

Джураєв  

Тимур Валерійович 

- старший дільничний офіцер поліції відділу превенції 

Покровського районного управління поліції ГУНП  

в Донецькій області, капітан поліції (за згодою) 

 

Доренська 

Ірина Іванівна 

 

- старший інспектор Покровського МРВ філії  

ДУ «Центр пробації» в Донецькій області (за згодою) 

Корнєєв 

Дмитро Олександрович 

 

- прокурор Покровської окружної прокуратури (за згодою) 

Лисенко  

Тетяна Миколаївна 

 

- директор Покровського міського центру соціальних  

служб Донецької області;  

 

Садикова  

Ольга Олександрівна 

 

- заступник начальника відділу освіти міської ради  

Сапон 

Станіслав Олегович 

 

- заступник начальника СДОП ВП Покровського районного 

управління поліції ГУНП в Донецькій області , капітан 

поліції (за згодою) 

 

   



Овчаренко 

Олександр Олександрович 

 

 

- в.о.начальника відділу охорони здоров’я міської ради  

Пишна  

Вікторія Григорівна 

- начальник відділу юридичного забезпечення діяльності 

міської ради та її виконавчих органів   

   

Тимошенко  

Дмитро Юрійович 

- начальник сектору ювенальної превенції відділу 

превенції Покровського районного управління поліції 

ГУНП в Донецькій області, майор поліції (за згодою) 

 

   

   

 

 

 

Керуючий справами виконкому ради        А.В.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення виконкому міської ради 

        ______________ № _____________ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, 

протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі  

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

протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при 

Покровській міській раді з метою здійснення координації в ході реалізації заходів з питань 

сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та 

протидії 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, постановами Кабінету 

Міністрів України та цим Положенням. 

3. Основними завданнями Ради є: 

3.1. Сприяння ефективній реалізації державної політики з питань сім’ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі  

3.2. Розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації 

державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, протидії 

торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі, зокрема розшуку, повернення, реабілітації жертв такої торгівлі, запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 

3.3. 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. 

3.4. Інформування управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-

патріотичного виховання облдержадміністрації та громадськості про стан реалізації 

державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, протидії 

торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі.  

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

4.1. Координує діяльність місцевих органів влади, на які покладається здійснення 

заходів з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі 

людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. 

4.2. Розглядає пропозиції місцевих органів влади, наукових установ та громадських 

організацій щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім'ї, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, вдосконалення 

механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі 

людьми. 

 4.3. Бере участь в розробленні проектів регіональних, міських цільових програм, 

інших нормативно-правових актів стосовно реалізації державної політики з питань сім’ї, 

ґендерної рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, готує висновки щодо 

доцільності їх прийняття. 

4.4. Готує пропозиції щодо удосконалення діяльності місцевих органів влади з питань 

забезпечення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 



4.5. Сприяє проведенню просвітницької, інформаційно-аналітичної та науково-

методичної роботи, спрямованої на відродження національних традицій та впровадження 

світового досвіду, зокрема щодо створення сімей з двома та більше дітьми, зміцнення та 

підвищення ролі сім'ї як основного осередку відтворення населення, зниження рівня 

смертності та збільшення тривалості життя, зменшення масштабів трудової міграції, 

насамперед зовнішньої, збереження та відтворення життєвого і трудового потенціалу 

населення. 

4.6. Сприяє поширенню різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї тощо). 

5. Рада має право: 

5.1. Утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із залученням представників 

місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських 

організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації 

державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, протидії 

торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі. 

5.2. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів влади інформаційні та 

аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань. 

5.3. Організовувати проведення конференцій, нарад, семінарів з питань, що належать 

до компетенції Ради. 

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами влади, 

органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями. 

7. До складу Ради за згодою можуть входити провідні вчені, фахівці, представники 

підприємств, установ, громадських організацій та фондів, які причетні до формування та 

реалізації державної з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, протидії 

торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі.  

8. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах. 

9. Раду очолює заступник Покровського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

10. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи, який 

затверджує голова Ради, але не рідше, ніж один раз на три місяці. 

11. Засідання Ради веде голова або за його дорученням заступник голови. Засідання є 

правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради. 

12. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи місцевих 

органів влади, органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. 

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 мають рекомендаційний характер. 

 

 

Керуючий справами виконкому ради           А.В.Жук 

 

 Положення про координаційну раду з з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі підготовлено сектором у справах сім’ї та молоді 

Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради. 

 

 

Завідувач сектору у справах сім’ї та молоді  

Управління сім’ї, молоді та спорту міської ради     Я. Штурхецька 


