ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
від «_18_»____12______2018р.

м. Рубіжне

№ 719

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради
від 04.02.2014 № 42

У зв’язку з кадровими змінами та з метою узгодження з вимогами чинного
законодавства, на виконання законів України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», «Про запобігання та протидію домашньому насильству»,
«Про протидію торгівлі людьми», постанов Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 №
1087 «Про консультативно-дорадчій органи з питань сім’ї, гендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми», від
22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»,
керуючись ст. 40, п. 3. ч. 4 ст. 42, ч. 6. ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до складу та Положення про Координаційну раду з питань
підтримки сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в
сім’ї та протидії торгівлі людьми, затверджених рішенням виконавчого комітету
Рубіжанської міської ради від 04.02.2014 № 42 (зі змінами), виклавши їх у новій редакції,
що додається.
2. Рішення виконавчого комітету від 30.04.2018 № 219 «Про внесення змін до
рішення виконавчого комітету Рубіжанської міської ради від 04.02.2014 № 42» визнати
таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
Сидоренкову Л.

Міський голова

С. Хортів

Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету Рубіжанської
міської ради
18.12.2018 № 719

Склад Координаційної ради
з питань підтримки сім’ї, запобігання та протидію домашньому насильству,
забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми
Сидоренкова
Любов Робертівна
Ковтун Наталія Павлівна

Уразовська
Юлія Вікторівна

- заступник міського голови, голова Ради;
- начальник управління праці та соціального
захисту населення Рубіжанської міської ради,
заступник голови Ради;
- провідний
спеціаліст
сектору
сімейної
політики управління праці та соціального
захисту населення Рубіжанської міської ради –
секретар Ради;

Бобильова
Вікторівна

Аліна -

Демиденко
Вікторович

Євген -

Дженчако
Олександр Олександрович
Жданов
Валерій Валерійович
Коваленко
Тетяна Володимирівна
Колодочка
Володимирівна

Діана -

Левицька
Степанівна

Людмила -

Логвинчук
Геннадіївна

Вікторія -

Члени Ради:
заступник начальника відділу «Рубіжанське
бюро правової допомоги»Сєвєродонецького
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги (за згодою);
заступник начальника сектору превенції
Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області
(за згодою);
заступник головного лікаря по охороні
дитинства КУЗО «ЦПМСД»;
заступник начальника Рубіжанського ВП
ГУНП в Луганській області (за згодою);
завідувач
сектору
сімейної
політики
управління праці та соціального захисту
населення;
практичний психолог Рубіжанського міського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, керівник мобільної бригади (за
згодою);
методист з виховної роботи міського
методичного кабінету управління освіти
Рубіжанської міської ради;
начальник
відділу
активної
підтримки
безробітних Рубіжанського міського центру
зайнятості (за згодою);

Нічупієнко
- начальник
служби
у
справах
дітей
Олена Вікторівна
Рубіжанської міської ради;
Нечепорчук
Наталія - завідувач жіночої консультації Рубіжанської
Павлівна
центральної міської лікарні;
Семиволос
- начальник Рубіжанського міського центру
Світлана Кузьмівна
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за
- згодою);
Ткачук
Юрій
голова суду (за згодою);
Айсбергович
Цегельник
Дмитро - начальник Рубіжанського міського відділу
Валерійович
Державна Установа «Центр пробації» в
Луганській області (за згодою);
Шаталова
Олена - прокурор
Рубіжанського
відділу
Миколаївна
Сєвєродонецької
місцевої
прокуратури
Луганської області (за згодою);
Янко Наталія Іванівна
- начальник управління охорони здоров’я
Рубіжанської міської ради.

Керуючий справами виконкому

Ю. М. Арцев

Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету Рубіжанської
міської ради
04.02.2014 № 42

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань підтримки сім’ї, запобігання та протидію домашньому
насильству, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми
1. Координаційна рада з питань підтримки сім’ї, запобігання та протидію
домашньому насильству, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми є
постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при виконавчому комітеті
Рубіжанської міської ради.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами 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, запобігання та протидію домашньому насильству,
насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми (далі – питання діяльності
Координаційної ради).
3.2. Розгляд питань, які потребують узгодженості дій місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і громадських організацій,
релігійних організацій, засобів масової інформації у вирішенні питань щодо реалізації
державної політики з питання діяльності Координаційної ради.
3.3. Сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального
батьківства, відродженню та збереженню сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання
соціальному сирітству.
4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і громадських організацій щодо визначення
пріоритетних напрямків, проведення заходів щодо соціальної підтримки сім’ї,
демографічного розвитку, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків, запобігання та протидію домашньому насильству,
насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми.
4.2. Розглядає та аналізує виконання заходів міських програм стосовно реалізації
державної політики з питання діяльності Координаційної ради.
4.3. 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.
4.4. Сприяє поширенню різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї
тощо).
4.5. Сприяє впровадженню на місцевому рівні державної політики з питань
запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, ліквідації всіх форм дискрімінаціії
щодо жінок, реалізації резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,безпека».

5. Координаційна рада має право:
5.1. Утворювати у разі потреби експертні та робочі групи із залученням
представників органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських
організацій за згодою їх керівників для підготовки пропозицій, щодо ефективної реалізації
державної політики з питання діяльності Координаційної ради.
5.2. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, установ та організацій інформаційні та аналітичні
матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.
5.3. Організувати проведення конференцій, нарад та семінарів з питань, що
належать до її компетенції.
6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє (за їх
згодою) з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
установами, організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями та
фондами, у тому числі міжнародними.
7. Координаційну раду очолює заступник міського голови з соціальних питань. На
правах заступника голови Координаційної ради входить начальник управління праці та
соціального захисту населення. Склад Координаційної ради затверджується виконавчим
комітетом.
8. Члени Координаційної ради здійснюють свої обов’язки на громадських засадах.
9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться у разі
потреби, але не рідше одного разу на квартал.
10. Засідання Координаційної ради веде голова або за його дорученням - заступник
голови. Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів .
11. Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть запрошуватися посадові
особи місцевих органів самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно
від форм власності.
12. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів, присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
13. Рішення Координаційної ради оформляються протоколами, які підписуються
головою або його заступником і секретарем та має рекомендаційний характер і можуть
бути реалізовані шляхом надання відповідних доручень міським головою.
14. Інформація про осіб питання щодо яких розглядається Координаційною радою є
конфіденційною.
16. Координаційна рада систематично інформує про свою діяльність громадськість
у засобах масової інформації.
17. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Координаційної ради
здійснює управління праці та соціального захисту населення Рубіжанської міської ради.

Керуючий справами виконкому

Ю. Арцев

