
                                                                                                                       

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

 

 

24 листопада 2021 р.   №  296 

 

 

Про створення координаційної ради  

з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству та 

гендерно зумовленому насильству 

та затвердження її складу 

та затвердження Положення про  

координаційну раду  

з питань запобігання та протидії 

домашньому  насильству та  

гендерно зумовленому насильству 

 

Керуючись статтею 42 Конституції України, статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 6 Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 658 «Про 

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

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі», Комплексної програми запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі у Лубенській територіальній 

громаді на 2021-2025 роки, з метою забезпечення міжвідомчої співпраці 

щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі на місцевому рівні, 

 

виконавчий комітет Лубенської міської ради  

вирішив : 

 

1. Створити координаційну раду з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству та затвердити 

її склад згідно додатку 1. 



2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому 

насильству згідно додатку 2. 

3. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

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

Скибу С. О., контроль – на заступника Лубенського міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Харченко І. В. 

 

 

Лубенський міський голова   Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Додаток 1 

                    до рішення виконавчого комітету 

                    Лубенської міської ради 

                   24.11.2021 року № 296 
                                                                                                                            

Склад координаційної ради 

з питань запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно 

зумовленому насильству 

Харченко Ірина Василівна 

 

 

Скиба Світлана Олексіївна 

 

 

 

 

Сахно Юлія Сергіївна 

-заступник Лубенського міського 

голови, голова координаційної ради 

 

-начальник відділу сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету  

Лубенської міської ради, заступник 

голови координаційної ради 

 

-головний спеціаліст відділу сім’ї, 

молоді та спорту виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, 

секретар координаційної ради 

 

Члени координаційної ради: 

 

Башлій Тетяна Володимирівна -начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради  

 

Костенко Мирослав Володимирович -начальник Управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської 

міської ради, депутат Лубенської 

міської ради 

 

Ківа Віктор Володимирович   

 

- начальник Управління охорони 

здоров’я виконавчого комітету 

Лубенської міської ради 

 

Цимбал Віктор Миколайович -директор Лубенського міського 

центру соціальних служб  
 

Щербак Віктор Олексійович -начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Лубенської міської ради, 

депутат Лубенської районної ради  

 

Супрун Сергій Леонідович -директор Лубенського місцевого 

центру з надання безоплатної 



вторинної правової допомоги, 

депутат Лубенської міської ради 

 

Сухонос Наталія Василівна   - директор Територіального центру 

       соціального обслуговування  

       (надання соціальних послуг)  

       Лубенської міської ради, депутат 

       Полтавської обласної ради 

 

Сорокотяга Катерина Михайлівна  - начальник сектору ювенальної 

    превенції відділу превенції  

    Лубенського РВ ГУНП в  

    Полтавський області (за згодою) 

 

Чепур Олександр Сергійович   голова Полтавської обласної 

    молодіжної громадської організації  

    «Твій Світ» (за згодою) 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету Лубенської міської ради     Юлія БІЛОКІНЬ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



        Додаток 2 

                    до рішення виконавчого комітету 

                    Лубенської міської ради 

                    24.11.2021 року № 296 

 

Положення 

про Координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству та гендерно зумовленому насильству 

 

 

1. Координаційна рада з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству та гендерно зумовленому насильству (далі – Рада) є 

консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення 

міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому 

насильству. 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

указами Президента України та постановами, розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, 

розпорядженнями Полтавської обласної державної адміністрації, наказами 

Департаменту соціального захисту Полтавської обласної державної 

адміністрації, рішеннями сесії Лубенської міської ради, виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, розпорядженнями Лубенського міського голови, 

цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

3. Основними завданнями Ради є: 

3.1. сприяння здійсненню ефективної державної політики із запобігання 

та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству, 

розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо 

впровадження державної політики із зазначених питань на території 

Лубенської територіальної громади; 

 

3.2. координація зусиль представників установ, організацій, незалежно 

від форм власності, управлінь, відділів, служб виконавчого комітету 

Лубенської міської ради, громадських організацій, інших служб щодо 

вирішення проблем запобігання та протидії домашньому насильству та 

гендерно зумовленому насильству на території Лубенської територіальної 

громади; 

3.3. участь в розробленні заходів щодо здійснення всебічної допомоги 

сім’ям, які постраждали від домашнього насильства або гендерно 

зумовленого насильства на території Лубенської територіальної громади; 

3.4. інформування громадськості про стан реалізації державної політики 

із запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно зумовленому 

насильству; 



3.5. взаємодія державних органів та громадськості з питань щодо 

усунення причин та умов, що сприяють здійсненню домашнього насильства 

та гендерно зумовленого насильства; 

 

3.6. формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких 

моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, 

насамперед дітей, усвідомлення насильства як порушення прав людини. 

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

4.1. 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; 

4.2. 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 та гендерно зумовленому насильству. 

5. Рада має право: 

5.1. у разі потреби надавати Лубенському 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 та гендерно 

зумовленому насильству; 

5.2. одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади 

інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених 

на неї завдань; 

5.3. запрошувати на засідання Ради представників органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких входить вирішення 

питань із запобігання та протидії домашньому насильству та гендерно 

зумовленому насильству. 

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

не рідше одного разу на квартал. 

7. Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності – заступник 

голови. Засідання є правомочним, у разі присутності на засіданні більше  

половини від затвердженого складу Ради. 

8. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням і вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від затвердженого 



склади Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

головуючого на засіданні. 

9. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності. 

 

10. Рішення Ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, 

підписаних Головою, або особою, яка головує на засіданні. 

 

11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути 

реалізовані шляхом прийняття розпоряджень чи доручень Лубенського 

міського голови, рішень виконавчого комітету Лубенської міської ради, 

рішень Лубенської міської ради. 

 

12. Рада систематично інформує про свою діяльність громадськість 

через засоби масової інформації. 

 

13. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради здійснює 

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

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету Лубенської міської ради                                                 Юлія БІЛОКІНЬ 

 


