
 
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _16.12.2021_ №__581_ 
                  м.Покровськ 

 

Про внесення змін до складу координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 17.06.2021 №248 

 

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, на 

підставі листа Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 02.12.2021 

№1/476 та керуючись статтями 32, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

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

 

ВИРІШИВ: 

Внести зміни до складу координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 17.06.2021 №248 (далі склад ради), а саме: 

вивести зі складу ради: 

- Гнатенко Наталію Анатоліївну;  

- Данилів Софію Вікторівну; 

- Овчаренко Олександра Олександровича; 

- Садикову Ольгу Олександрівну. 

Ввести до складу ради: 

- Долгу Анастасію Геннадіївну, заступника начальника відділу освіти міської ради, членом 

ради:  

- Овчаренко Олександра Олександровича, начальника відділу охорони здоров’я, членом 

ради;  

- Тарасенко Ольгу Георгіївну, керівника служби «Денний центр соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі (з кризовою кімнатою)», членом ради; 

- Хмельову Світлану Миколаївну, суддю Красноармійського міськрайонного суду Донецької 

області, членом ради; 

- Царко Катерину Михайлівну, головного спеціаліста з питань загальної середньої освіти 

відділу освіти міської ради, членом ради. 

 

 

Міський голова         Р. Требушкін 


