
УКРАЇН А

Н О ВО СЕЛИ Ц ЬКА М ІСЬКА РАДА  
ЧЕРН ІВЕЦ ЬКО ГО  РАЙ ОН У  
ЧЕРН ІВЕЦ ЬКО Ї О БЛАСТІ 
ВИ КОН АВЧИЙ  КОМ ІТЕТ

РІШ ЕННЯ

«10» листопада 2021 р.

Про утворення К оординаційної ради 
з питань запобігання і протидії 
домаш ньому насильству, насильству  
за ознакою статі та торгівлі людьми

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 6 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», постановою Кабінету М іністрів України від 22.08.2018 р. №  658 
«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домаш ньому насильству і насильству за ознакою статі», 
з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної 
політики у сфері запобігання та протидії домаш ньому насильству і насильству 
за ознакою статі на місцевому рівні, виконавчий комітет міської ради

1. Утворити Координаційну раду з питань запобігання і протидії 
домаш ньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми 
(додаток 1).

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань запобігання і 
протидії домаш ньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі 
людьми ( додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

ВИРІШ ИВ:

міського голови з пиг
М АЙДАНСЬКОГО.

М іський голова

і виконавчих органів ради Руслана

М арія НІКОРИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітЬ 
Новоселицької міської ради 
від 10 листопада 2021 року №

Склад
Координаційної ради з питань запобігання і протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

МАЙДАНСЬКИЙ
Руслан
Іванович

“ заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова Координаційної 
ради

АРСЕНІЙ
Лія
Вікторівна

начальник відділу соціального захисту населення 
апарату виконавчого комітету міської ради, 
заступник голови Координаційної ради

МАРАНДЮК
Наталія
Михайлівна '

головний спеціаліст відділу соціального захисту 
населення апарату виконавчого комітету міської 
ради, секретар Координаційної ради

Члени комісії:
РУСНАК 
Аделіна Іванівна

- начальник відділу освіти міської ради

ПОЛКОВНІКОВА 
Олеся Василівна

начальник відділу юридично-кадрової роботи 
апарату виконавчого комітету міської ради

ВОЙТОВ 
Сергій Іванович

- головний спеціаліст сектору - служба у справах 
дітей апарату виконавчого комітету міської ради

ГУЛЬПАК 
Діна Олексіївна

- в.о. директора КУ «Центр надання соціальних 
послуг» міської ради

БАРАТЕЛІ 
Давид Тамазович

прокурор Новоселицького відділу Чернівецької 
окружної прокуратури (за згодою)

ГЛІГОР
Марина
Флоріанівна

голова районної організації товариства Червоного 
Хреста, депутат міської ради (за згодою)

СКІЦЬКО 
В‘ячеслав 
Володимирович

старший дільничний офіцер сектору превенції 
відділення поліції №6 (м.Новоселиця) ЧРУП ГУНП 
в Чернівецькій області (за згодою)

РОШКА
Альона
Георгіївна

заступник головного лікаря з охорони дитинства та 
материнства КНП «Центр Промінь здоров'я» (за 
згодою)

Керуючий справами виконавчого комітету Ірина ТОЦЬКА



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Новоселицької міської ради
від 10 листопада 2021 року № ^ ^ 3

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань запобігання і протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми
(далі -  Положення)

1. Координаційна рада з питань запобігання і протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (далі -  Рада) є консультативно- 
дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо 
реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, узгодженості заходів у 
цій сфері, підвищення їх ефективності, координації проведення інформаційно- 
просвітницьких заходів.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради 
України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України та 
цим Положенням.

3. До складу Ради входять представники Новоселицької міської ради та 
виконавчого комітету, прокуратури, громадських організацій та установ.

4. Основними завданнями Ради є:

4.1. сприяння здійсненню ефективної державної політики із запобігання та 
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми:

4.2. розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо 
впровадження державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, зокрема ідентифікації осіб, які 
постраждали від насильства в сім'ї, надання їм допомоги;

4.3. інформування громадськості про стан реалізації державної політики із 
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 
торгівлі людьми;

4.4. формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей 
поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, 
усвідомлення насильства як порушення прав людини.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, установ та громадських організацій щодо запобігання насильству в 
сім'ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків;

5.2. готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності місцевих органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії



суб'єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.

6. Рада має право:

6.1. у разі потреби надавати міському голові пропозиції щодо створення робочих 
груп із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) з 
метою ефективної реалізації державної політики із запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

6.2. одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади 
інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї 
завдань;

6.3. запрошувати на засідання Ради представників органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, до компетенції яких входить вирішення питань із 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

7. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби.

8. Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності -  заступник голови. 
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради.

9. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю 
голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності.

11 .Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані 
шляхом прийняття відповідних доручень або розпоряджень міського голови.

12,. Організаційно - технічне забезпечення роботи Ради здійснює відділ 
соціального захисту населення апарату виконавчого комітету Новоселицької міської 
ради.

Керуючий справами виконавчого коміте Ірина ТОЦЬКА


