
                                         ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 липня 2022 року                                                                                  № 139 

смт Велика Димерка 
 

Про створення Координаційної ради з  

питань гендерної рівності, запобігання  

та протидії домашньому насильству,  

насильству за ознакою статі та протидії  

торгівлі людьми виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради 
 

 

З метою сприяння проведенню ефективної державної політики з питань 

гендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі та протидії торгівлі людьми на території Великодимерської селищної 

територіальної громади, відповідно до законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», постанов 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», від 05 вересня 2007 року № 1087 

«Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми», від 11 квітня 2018 року № 273 «Про затвердження 

державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків на період до 2021 року», керуючись частиною 6 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Великодимерської селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Створити Координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії 

торгівлі людьми виконавчого комітету Великодимерської селищної ради. 

2. Затвердити: 



2.1. Положення про Координаційну раду з питань гендерної рівності, 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

протидії   торгівлі людьми виконавчого комітету Великодимерської селищної 

ради  (додаток 1). 

2.2. Склад Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання і 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

протидії   торгівлі людьми виконавчого комітету Великодимерської селищної 

ради (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови Куценка О.М.  

 

 

Селищний голова                                                        Анатолій БОЧКАРЬОВ 

    

                                                                                                                           
                 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04397738/3c3a1f57c92b7394fa358195a56d3831.doc
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Додаток 1 

рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради   

від 12 липня 2022 року № 139 

    

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про Координаційну раду з питань гендерної рівності,   

запобігання та протидії домашньому насильству, 

 насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми  

виконавчого комітету Великодимерської селищної ради 

1. Координаційна рада з питань ґендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми виконавчого комітету Великодимерської селищної ради (далі – 

Координаційна рада) є постійно діючим консультативно - дорадчим органом, 

утвореним при виконавчому комітеті Великодимерської селищної ради. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується: 

Конституцією і законами України, а також указами Президента України та 

постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і 

законів України, актами Кабінету Міністрів України, 

рішеннями Великодимерської селищної ради, розпорядженнями 

Великодимерського селищного голови та рішеннями виконавчого комітету 

селищної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 
 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 
3.1.визначення стану, причин і передумов поширення насильства; 

3.2.підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини 

та наслідки насильства; 

3.3.сприяння розумінню суспільством природи насильства, його 

непропорційного впливу на жінок і чоловіків, зокрема на осіб з інвалідністю, 

вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку; 

3.4.формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких 

моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед 

дітей, усвідомлення насильства як порушення прав людини; 

3.5.викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки 

жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються; 

3.6.заохочення всіх членів суспільства, насамперед чоловіків, до активного 

сприяння запобіганню насильству; 



3.7.розгляд питань, які потребують узгодженої співпраці всіх структурних 

підрозділів щодо реалізації на місцевому рівні державної політики/заходів з 

питань ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству 

заознакою статі та протидії торгівлі людьми; 

 

3.8. інформування громадськості Великодимерської селищної ТГ про стан 

реалізації державної політики/заходів з питань ґендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми на місцевому рівні. 
 

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань, здійснює: 
4.1. розробку та виконання на території Великодимерської селищної 

територіальної громади Програми по забезпеченню гендерної рівності, 

запобіганню та протидії домашньому насильству, насильству за ознаками статі 

та протидії торгівлі людьми; 

4.2. координацію діяльності та взаємодію суб’єктів на території 

Великодимерської селищної територіальної громади, реалізацію ними заходів із 

запобігання домашньому насильству; 

4.3.  збір, аналіз і поширення інформації про домашнє насильство та насильство 

за ознакою статі на території Великодимерської селищної територіальної 

громади, відповідно до чинного законодавства; 

4.4. організацію і проведення серед населення, зокрема серед дітей та молоді, 

інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, роз’яснення їх форм, проявів і 

наслідків; 

4.5. залучення засобів масової інформації до проведення просвітницьких 

кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері запобігання насильству за 

ознакою статі, торгівлі людьми. 

5. Координаційна рада має право: 
5.1.отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання 

покладених на неї завдань; 

5.2. залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

(за погодженням з їх керівниками); 

5.3. утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи; 

5.4. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, 

що належать до компетенції Координаційної ради. 



 

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, 

громадськими об’єднаннями. 

 

7. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника (ів) голови, 

секретаря та членів Координаційної ради. 

До складу Координаційної ради можуть входити представники підприємств, 

установ незалежно від їх форм власності, а також громадських об’єднань та 

іноземних неурядових організацій. 

 

8. Голова Координаційної ради здійснює керівництво діяльністю 

Координаційної ради, визначає порядок її роботи, головує на засіданнях, а 

також представляє Координаційну раду у відносинах з місцевими державними 

адміністраціями, правоохоронними органами, громадськими об’єднаннями та 

іноземними неурядовими організаціями. 

 

Заступник голови Координаційної ради виконує повноваження голови 

Координаційної ради у разі його відсутності. 

 

Секретар Координаційної ради: 

8.1.   скликає за дорученням голови Координаційної ради засідання; 

8.2. забезпечує підготовку порядку денного та матеріалів до засідання 

Координаційної ради з урахуванням пропозицій від членів Координаційної 

ради;  

8.3.   забезпечує ведення протоколів засідання Координаційної ради; 

8.4. здійснює оцінку/моніторинг стану реалізації/виконання рішень 

Координаційної ради та регулярно інформує голову та членів Координаційної 

ради з цього питання; 

8.5.   виконує в межах компетенції доручення голови Координаційної ради. 

       

9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться 

відповідно до плану роботи, який затверджує голова Координаційної ради, але 

не рідше ніж один раз на три місяці. 

 

10. Засідання Координаційної ради веде  голова координаційної ради або за 

його дорученням заступник голови координаційної ради. 

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина 

членів Координаційної ради. 

 

11. Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть запрошуватися 

посадові особи місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, представники громадських об’єднань, засобів 

масової інформації. 



12. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням, 

простою більшістю голосів членів Координаційної ради, присутніх на 

засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні 

Координаційної ради. 

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем, і надається усім членам 

Координаційної ради. 

Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 

засідання. 

 

13. Рішення Координаційної ради оформлюється протоком, який підписує 

головуючий, та носять рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані 

шляхом видання розпорядження селищного голови, проект якого вносить 

служба у справах дітей та сім’ї або управління соціального захисту населення  

Великодимерської селищної ради. 

 

14. Про свою діяльність Координаційна рада систематично інформує 

мешканців Великодимерської селищної територіальної громади у засобах 

масової інформації. 

 

15. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється 

службою у справах дітей та сім’ї або управління соціального захисту населення 

Великодимерської селищної ради. 

 

16. Персональний склад Координаційної ради , зміни та доповнення в її 

склад затверджуються рішенням виконавчого комітету Великодимерської 

селищної селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                                                         Анатолій БОЧКАРЬОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

рішення виконавчого комітету 

Великодимерської селищної ради      

від 12 липня 2022 року № 139 

 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми виконавчого комітету Великодимерської селищної ради 

Куценко Олександр 

Миколайович 

- заступник селищного голови, голова 

координаційної ради 

Леоненко Оксана 

Андріївна 

- начальник служби у справах дітей та сім’ї 

Великодимерської селищної ради, 

заступник голови координаційної ради 

Мамочка Вікторія 

Вікторівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення, заступник голови 

координаційної ради 

Щипакіна Катерина 

Віталіївна 

- головний спеціаліст служби у справах дітей 

та сім’ї Великодимерської селищної ради, 

секретар координаційної ради  

Члени координаційної ради 

Мартиненко Вячеслав 

Валерійович 

- начальник відділу правового забезпечення 

Базир Юлія Миколаївна - спеціаліст першої категорії управління 

освіти, культури, молоді і спорту 

Заушніков Юрій 

Михайлович 

 

- завідуючий Великодимерської медичної 

амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини 

Роговий Іван 

Володимирович 

- начальник відділу з питань організації 

надання адміністративних послуг 

Мироненко Тетяна 

Миколаївна 

- начальник сектору ювенальної превенції 

Броварського районного управління поліції 

(за згодою) 

Зубко Тетяна Павлівна - староста  Жердівського старостинського 

округу 

Йовенко Володимир -  староста Шевченківського старостинського   



Михайлович округу 

Кадирова Алла 

Тофіківна 

- староста Руднянського старостинського 

округу 

Литвин Микола 

Григорович 

- староста Бобрицького старостинського 

округу 

Примак Роман Петрович - староста Гоголівського старостинського 

округу  

Карпенко Наталія 

Миколаївна 

 староста Плосківського старостинського 

округу 

Костира Юрій 

Анатолійович 

 староста Русанівського старостинського 

округу 

Шевченко Сергій 

Петрович 

 староста Світильнянського старостинського 

округу 

Безпалий Юрій 

Васильович 

 староста Богданівського старостинського 

округу 

Йовенко Володимир 

Михайлович 

 староста Шевченківського старостинського   

округу 

 

 

Селищний голова                                                    Анатолій БОЧКАРЬОВ  

 


