
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  РІШЕННЯ 

 

       «02» квітня 2021 року            №  44 

 

Про створення Координаційної ради з  

питань гендерної рівності, запобігання  

та протидії домашньому насильству  

і насильству за ознакою статі,  

протидії торгівлі  людьми, та   

затвердження положення  

про Координаційну раду, її складу 

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року №658 

"Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі", Закону 

України від 20.09.2011 року № 3739-VI "Про протидію торгівлі людьми" із внесеними до 

нього змінами,  Закону України  від 07.12.2017 №2229-19 "Про запобігання та протидію 

домашньому насильству", керуючись Законом України  "Про місцеве самоврядування в 

Україні" виконавчий комітет Саф’янівської сільської  ради 

  

ВИРІШИВ: 

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

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми. 

  

2. Затвердити: 

2.1. Положення Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії   торгівлі людьми 

(додається). 

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

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії   торгівлі 

людьми (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

  

Саф’янівській сільський голова                                                         Наталія ТОДОРОВА                                                      

  

  

 



                                                                                  Додаток №1  

                                     рішення виконавчого комітету 

              Саф’янівської сільської ради 

                                                                               Ізмаїльського району Одеської області 

                             від 02.04.2021 р.  №44 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі,  протидії торгівлі людьми 

  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

          1.1.Координаційна рада з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми (далі - 

Рада) утворюється рішенням Виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області є консультативно - дорадчим органом і покликана 

сприяти реалізації державної сімейної та гендерної політики;  

- відновленню сімейних цінностей, забезпеченню рівноправної участі жінок і 

чоловіків у процесі становлення державності;  

- поліпшенню системи соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах; удосконаленню системи заходів щодо попередження насильства в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми.  

           1.2.У своїй  діяльності  Рада  керується   Конституцією   України  та Законами 

України, указами Президента  України та постановами, розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України,   рішеннями сесії 

обласної Ради, розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації,   

розпорядженнями Ізмаїльської районної державної адміністрації, рішеннями 

Саф’янівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями  сільського 

голови, цим Положенням та іншими нормативно - правовими  актами. 

         1.3. До складу координаційної ради можуть входити представники структурних 

підрозділів виконавчого комітету сільської  ради, установ, організацій, громадських 

організацій, благодійних фондів, жителі громади, діяльність яких спрямована на 

соціальний захист прав сімей, дітей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок та чоловіків. 

  

2. ОСНОВНИМИ  ЗАВДАННЯМИ РАДИ Є: 

 

2.1. Сприяння реалізації ефективної державної політики з питань сім’ї, гендерної 

рівності, здійснення соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих 

обставинах, запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статті, та 

протидії торгівлі людьми. 

2.2. Розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо 

реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, здійснення соціальної 

роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, запобігання 

домашньому насильству і насильству за ознакою статті, та протидії торгівлі людьми, 

надання їм допомоги. 



2.3. Сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального 

батьківства, збереженню та зміцненню інституту сім’ї, утвердженню рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання 

соціальному сирітству. 

2.4. Інформування керівництва Саф’янівської сільської ради та громадськості про 

стан реалізації державної політики з гендерної рівності, запобігання домашньому 

насильству і насильству за ознакою статті, та протидії торгівлі людьми. 

 

3.РАДА ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ  НА НЕЇ ЗАВДАНЬ: 

       

3.1. Розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

наукових установ та громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямів 

соціальної підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, вдосконалення 

механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі 

людьми. 

3.2. Вивчає стан виконання відповідних програм, стосовно реалізації державної 

політики з питань сім’ї, гендерної рівності, здійснення соціальної роботи з сім’ями, які 

опинились у складних життєвих обставинах, запобігання домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми. 

3.3. Вносить у разі потреби пропозиції керівництву Саф’янівської сільської ради 

щодо покращення взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері  реалізації державної 

політики з питань сім’ї, гендерної рівності, здійснення соціальної роботи з сім’ями, які 

опинились у складних життєвих обставинах, запобігання домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми.   

3.4. Вивчає всеукраїнський досвід з питань, що належить до компетенції Ради, та 

готує пропозиції щодо його запровадження в громаді. 

3.5. Сприяє проведенню інформаційно-аналітичної роботи спрямованої на 

відродження національних традицій, впровадження світового досвіду, зокрема щодо 

створення сімей з двома та більше дітьми, зміцнення і підвищення ролі сім’ї. 

3.6. Сприяє поширенню різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї 

тощо). 

3.7. Розглядає та погоджує плани реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, складені Центром соціальних служб Саф’янівської сільської ради. 

 

4. РАДА МАЄ ПРАВО: 

 

4.1.Утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із залученням 

представників органів виконавчої влади, міського самоврядування, наукових установ та 

громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій  щодо 

ефективної реалізації у громаді державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, 

здійснення соціальної роботи з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах, 

запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. 

4.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 



власності, громадських організацій, а також з міжнародних організацій інформаційні та 

аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань. 

4.3. Організовувати проведення форумів, конференцій, нарад та семінарів з питань 

що належать до компетенції Ради. 

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

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а 

також з міжнародними організаціями. 

5. Склад Ради та робочі групи затверджуються рішенням виконавчого комітету 

Саф’янівської сільської ради. 

У разі, коли член Ради не може бути присутнім на засіданні особисто, він має право 

делегувати свої повноваження іншому представнику організації чи установи, яку 

представляє. 

6. Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах. 

7 Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану 

роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше ніж один раз на три місяці. 

8. Засідання Ради веде голова або за його  дорученням заступник голови. 

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

Ради. 

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

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності. 

10. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її 

членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос 

головуючого на засіданні. 

11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. 

12. Рада систематично інформує про свою діяльність громадськість у засобах 

масової інформації. 

13. Організаційно-технічне забезпечення  роботи Ради здійснює відділ соціального 

захисту населення Саф’янівської сільської ради. 

14. Рада припиняє свою діяльність з ініціативи Саф’янівського сільського голови. 

 

 

Керуючий справами   

(секретар) виконкому сільської ради                                                         Вячеслав СУДДЯ                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Додаток №2  

            до рішення виконавчого комітету 

        Саф’янівської  сільської ради 

        Ізмаїльського району Одеської області 

 від 02.04.2021 р.  №  44 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі,протидії торгівлі людьми 

Саф’янівської сільської  ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

№ 

з/п 

П.І.П Посада Телефон 

1. Чепой І.Г.   

  

Голова Ради,  заступник  Саф’янівського 

сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів  

 

2. Мазур С.І. Заступник голови Ради,  секретар  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області  

 

3. Брусова М.В. 

 

Секретар Ради, директор Центру соціальних 

служб Саф’янівської сільської ради 

 

   Члени Ради:  

4. Романова В.Р. Начальник юридичного відділу  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

5. Садковський 

О.В. 

Генеральний директор Комунального 

некомерційного підприємства Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області «Центральна районна лікарня» 

 

6. Представник Ізмаїльське відділення поліції головного 

управління Національної поліції України в 

Одеській області  ( за згодою) 

 

7. Якименко Т.Г. Начальник управління освіти  Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області 

 

8.  Служба у справах дітей Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області 

 



                                                                                   

                                                 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   Толмачова О.О. 

 

 

Головний спеціаліст відділу соціального 

захисту населення  Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області  

 

 

10 Суддя В.М. Керуючий справами(секретар) виконкому 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області 

 

11 Гудь Е.Д.  ОСН «Відродження Саф’ян» (за згодою)  


