
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________         №________ 

м. Лиман 

 

Про створення Координаційної ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та 

протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми  

 

 

На виконання Законів України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII, «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV, «Про протидію торгівлі 

людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 05 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно-дорадчий орган з 

питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми» і Порядку взаємодії суб’єктів, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 серпня 2018 року № 658 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, керуючись ст.34, ст. 52 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми та затвердити її  склад (додаток 1). 

2.  Затвердити положення про Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми (додаток 2). 

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2019 № 103 “Про 

створення Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, протидії домашньому насильству та торгівлі 

людьми, затвердження положення про неї та персонального складу»  визнати 

таким, що втратило чинність. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Афоніна Ю. А. 

 

 

 

Міський голова        О. В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

________________ №____________ 

 

Cклад 

Координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми 

 

Афонін Юрій Анатолійович - заступник міського голови, голова 

Координаційної ради 

 

Яцюк Олена Олексіївна - заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

Лиманської міської ради, заступник 

голови Координаційної ради 

 

Снєгір Тетяна Олександрівна - завідувач сектору у справах сім’ї та 

дітей управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради, 

секретар Координаційної ради 

 

Члени Координаційної ради: 

 

Голєв Сергій Іванович 

 

 

           

- начальник служби у справах дітей  

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради  

Дворнікова Марина Вікторівна       - соціальний педагог Лиманського 

міського центру соціальних служб (за 

згодою) 

 

Демідова Вікторія Вікторівна 

 

- лікар-офтальмолог КНП «Лиманська 

центральна районна лікарня» (за 

згодою) 

 

Дьяконова Любов Василівна - начальник Лиманського міського 

відділу Державної реєстрації актів 

цивільного стану Східного 

міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (за згодою) 

   

Костенко Анна Вікторівна 

 

- завідувач сектору профорієнтації відділу 

надання соціальних послуг Лиманського 

міського центру зайнятості (за згодою) 

 



Козацька Олена Володимирівна - лікар-педіатр міської амбулаторії КНП 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Лиманської міської ради (за 

згодою) 

Мікулін Олексій Іванович - староста Зарічнянського 

старостинського округу, член 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, голова ради старост 

старостинських округів Лиманської 

об’єднаної територіальної громади та 

голів комітетів мікрорайонів м.Лиман 

Мірошниченко Олександр 

Володимирович 

 

 

Ребров Андрій Владиславович             

 

 

 

 

 

Слєпцов Андрій Олександрович 

 

 

Теліус Олена Вікторівна 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

суддя-спікер Краснолиманського 

міського суду Донецької області (за 

згодою) 

 

голова постійної комісії  з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, 

фізкультури та спорту, справах молоді 

та соціального захисту населення  

Лиманської міської ради 

 

директор Лиманського міського центру 

соціальних служб (за згодою) 

 

представник ГО «Лиманський інститут 

проблем сім’ї та молоді» (за згодою) 

 

Ткачов Артем Олександрович 

 

 

 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна             

- 

 

 

 

 

- 

 

 

дільничний офіцер відділу поліції №3 

Краматорського районного управління 

поліції ГУНП в Донецькій області (за 

згодою) 

 

начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

Щербак Ганна Василівна 

 

- начальник Лиманського міського 

відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» в Донецькій області, 

підполковник внутрішньої служби (за 

згодою) 

Черненко Юлія Іванівна - заступник начальника управління 

освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради 

Начальник управління  

соціального захисту населення      Г. В. Мальченко 

 

Керуючий справами       О. В. Погорелов 

 



Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

________________ №____________ 

 

 

Положення 

про Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми 

 

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

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми (далі-Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради з метою  координації діяльності з питань сім'ї, 

ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми. 

 

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

Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 

до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями 

Лиманської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови, іншими нормативними актами та цим Положенням. 

 

3. Основними завданнями Ради є: 

 

сприяння здійсненню ефективної державної політики з питань сім'ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству 

та протидії торгівлі людьми; 

 

розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо 

реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми, зокрема розшуку, повернення, реабілітації жертв такої торгівлі, запобігання 

та протидії домашньому насильству; 

 

сприяння формуванню позитивного ставлення до сім'ї, відповідального 

батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, 

запобігання соціальному сирітству, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, викоріненню дискримінаційних 

уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і 

традицій, що на них ґрунтуються, нетерпимого ставлення до насильницьких моделей 

поведінки, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини, 

заохочення всіх членів суспільства, насамперед чоловіків і хлопців, до активного 

сприяння запобіганню домашньому насильству; 

 



здійснення заходів, направлених на виявлення, облік і соціальний супровід 

сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують допомоги; 

 

інформування громадськості про стан реалізації державної політики з питань 

сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. 

 

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

 

1) координує діяльність та забезпечує співробітництво структурних підрозділів 

Лиманської міської ради, підприємств, установ, організацій, які здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству/насильству за ознакою статі, 

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми; 

 

2) розглядає пропозиції  місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, 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; 

 

3) бере участь в розробленні проєктів місцевих цільових програм, інших актів 

стосовно реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми, готує висновки щодо доцільності їх прийняття; 

 

4) готує пропозиції щодо удосконалення діяльності структурних підрозділів 

Лиманської міської ради, підприємств, установ, організацій з питань забезпечення 

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

 

5) співпрацює з громадськими і міжнародними організаціями, благодійними 

фондами у реалізації програм (проєктів) з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми; 

 

6) ініціює проведення моніторингу виконання відповідних державних та 

місцевих цільових програм, їх впливу на ситуацію на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади та досліджень з питань сім'ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми; 

 

7)ініціює проведення на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади просвітницької діяльності з питань гендерної рівності, запобігання та 

протидії за ознакою статі; 

 

8) сприяє проведенню 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; 

 

9) 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: 

 

у разі потреби надавати міському голові пропозиції щодо створення робочих 

груп із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за згодою їх 

керівників) з метою ефективної реалізації державної політики з питань сім'ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству 

та протидії торгівлі людьми; 

 

одержувати в установленому порядку від відділів управлінь, служб міської ради, 

підприємств, установ та організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні 

для виконання покладених на неї завдань; 

 

організовувати проведення  нарад та семінарів, інших заходів з питань, що 

належать до компетенції Ради. 

 

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

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 

а також з міжнародними організаціями. 

 

7. Cклад Ради визначається і затверджується рішенням виконавчого комітету 

Лиманської міської ради. 

 

8. Діяльність Ради проводиться на громадських засадах. 

 

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за потребою, але не рідше 

ніж один раз на три місяці. 

 

10. Засідання Ради веде голова або за його дорученням чи в разі його відсутності 

- заступник голови. 

 

Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як половина членів 

Ради. 

 

11. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності. 

 



12. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

 

13. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписує головуючий на 

засіданні Координаційної ради. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і 

можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпоряджень або надання 

доручень міського голови. 

 

14. Рада систематично інформує про свою діяльність громадськість у засобах 

масової інформації. 

 

15. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює управління 

соціального захисту населення Лиманської міської ради. 

 

         Положення про Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми підготовлено та розроблено управлінням соціального 

захисту населення Лиманської міської ради. 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення       Г.В.Мальченко 

 

 

Керуючий справами        О. В. Погорелов 

 

 

 


