
                                                                                                        
  
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(десята сесія восьмого скликання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
18 серпня 2021 року 
 
Про внесення змін до Комплексної 

програми запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі у Лубенській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки 
 

З  метою реалізації державної програми у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, своєчасного й 

ефективного реагування на його прояви, відповідно до Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», постанови 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», керуючись  ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
міська рада  в и р і ш и л а : 

 
1. Внести зміни до Комплексної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі у Лубенській 

територіальній громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 

18.02.2021 р., у наступному: 
- у графі «Відповідальні виконавці» пункту 9 частини 2 розділу IV 

«Основні заходи Програми» додати слова «Лубенський міський центр 

соціальних служб». 
- у графі «Відповідальні виконавці» пунктів 4, 5 та 8 частини 2 розділу 

IV «Основні заходи Програми» замінити слова «Центр соціальних служб» 
словами «Лубенський міський центр соціальних служб». 

2. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Лубенської  міської  ради  

Скибу С.О. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови Харченко І.В. та постійну депутатську комісію 

з соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки. 
 
Лубенський міський голова                      Олександр ГРИЦАЄНКО 



До  рішення  десятої  сесії 
Лубенської міської ради Лубенського 

району  Полтавської  області  
восьмого скликання  
18  серпня  2021  року 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення Лубенської міської ради «Про внесення змін до Комплексної 

програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі у Лубенській територіальній громаді на 2021-2025 роки» 
 

З метою реалізації державної програми у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, своєчасного й 

ефективного реагування на його прояви, відповідно до Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», постанови 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», враховуючи 

необхідність залучення працівників Лубенського міського центру соціальних 

служб до виконання заходів із забезпечення постраждалим можливості 

скористатися послугами притулку для осіб, які стали жертвами домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі, та з метою приведення у 

відповідність назву відповідального за виконання заходів, пропонуємо внести 

зміни до Комплексної програми запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі у Лубенській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської області від 18.02.2021 р., а саме: 
1.1 У графі «Відповідальні виконавці» пункту 9 частини 2 розділу IV 

«Основні заходи Програми» додати слова «Лубенський міський центр 

соціальних служб». 
1.2 У графі  «Відповідальні виконавці» пунктів 4, 5 та 8 частини 2 

розділу IV «Основні заходи Програми» замінити слова «Центр соціальних 

служб» словами «Лубенський міський центр соціальних служб». 
 
 

 
 
Начальник відділу       Світлана СКИБА 
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