
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________         №________ 

м. Лиман 

 

Про організацію роботи з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі,  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 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 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. Визначити Афоніна Ю.А. заступника міського голови координатором з питань 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на території Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

2.  Визначити управління соціального захисту населення Лиманської міської ради 

відповідальним структурним підрозділом для проведення роботи з прийому та 

реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів 

реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту 

постраждалим особам, а також роботу з кривдниками відповідно до Законів 

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

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію 

торгівлі людьми» та 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. 



3. Службі у справах дітей Лиманської міської ради (Голєв), управлінню освіти, 

молоді та спорту Лиманської міської ради (Діденко), Лиманському міському 

центру соціальних служб (Слєпцов), Лиманському центру комплексної 

реабілітації для дітей з інвалідністю (Середа), КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Лиманської міської ради (Гавриленко) , КНП «Лиманська 

центральна районна лікарня» (Олефіренко) з метою забезпечення заходів у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі визначити відповідальних працівників для прийому та реєстрації заяв і 

повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на 

факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, 

а також роботу з кривдниками відповідно до Законів України «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми» та 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. 

4. Старостам старостинських округів Лиманської міської ради забезпечити 

виявлення фактів насильства та повідомлення про них не пізніше однієї доби 

управління соціального захисту населення Лиманської міської ради. 

5. Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2019 № 104 «Про 

організацію роботи з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі,  та протидії торгівлі людьми» визнати таким, що втратило 

чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Афоніна Ю. А. 

 

 

 

Міський голова        О. В. Журавльов 

 

 


