
 

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 16.08.2021 № 163 

с. Руська Поляна 

  

Про створення комісії з питань  

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії  

домашньому насильству і насильству за ознакою статі 

 

    Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Законом 

України «Про забезпечення рівних прав жінок та чоловіків», на виконання 

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», виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Створити при виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради 

постійно діючу комісію з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі. 

2. Затвердити Положення про комісії з питань здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі  (додаток 1). 

3. Затвердити склад комісії з питань здійснення заходів у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (додаток 2). 

4. Координацію роботи комісії з питань здійснення заходів у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі покласти на 

заступника сільського голови. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову сільської ради. 

 

Сільський голова                                                      Олег ГРИЦЕНКО 



 
Додаток 1 

до рішення виконкому 

Руськополянської сільської ради 

від 16.08.2021 року № 163 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про постійно діючу комісію з питань здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі 
1. Постійно діюча  комісія з питань здійснення заходів у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (далі – комісія) – 

дорадчий орган, утворений з метою забезпечення взаємодії органів і установ, на які 

покладається здійснення заходів із запобігання та протидії домашньому насильству. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону 

дитинства», «Про забезпечення рівних прав жінок та чоловіків» «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Постановою 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», Інструкцією щодо порядку взаємодії 

структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо 

попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів соціальних 

служб  для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ 

з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, затвердженою 

наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.09.2009 № 3131/386, та іншими нормативно-

правовими   актами. 

3. Основними завданнями комісії є узгодження та координація дій органів та 

структур, відповідальних за реалізацію державної політики щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству, зокрема: КЗ «Центр надання соціальних послуг 

Руськополянської сільської ради», відділу соціального захисту населення 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, відділу освіти, культури, 

туризму, молоді, спорту виконавчого комітету Руськополянської сільської ради, 

поліцейського офіцера громади, а також підготовка пропозицій щодо визначення 

шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству.     

4.      Комісія для виконання покладених на неї завдань: 

4.1. Щоквартально розглядає інформацію по с. Руська Поляна, с. Геронимівка  

та с. Дубіївка поліцейського офіцера громади, ювенальної превенції, КЗ «Центру 

надання соціальних послуг Руськополянської сільської ради»,  служби у справах 

дітей про кількість звернень з питань вчинення домашнього насильства або реальну 

загрозу його вчинення; кількість осіб, направлених на корекційні програми; 

кількість осіб, яким винесено офіційне попередження про неприпустимість 

вчинення домашнього насильства, та кількість винесених захисних приписів; 

кількість осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення домашнього насильства; 



кількість здійснених заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, 

кількість наданих послуг інформаційно-правового, соціально-психологічного 

характеру тощо. 

4.2. На підставі аналізу зведеної інформації, визначає потребу в створенні 

спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства осіб та 

вносить відповідні пропозиції на розгляд виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради. 

4.3. Вивчає проблемні питання щодо взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, приймає рішення щодо 

вдосконалення форм співпраці і методів їхньої взаємодії у даному напрямку. 

4.4. Розглядає окремі факти домашнього насильства з метою спільного 

винайдення шляхів урегулювання проблемних ситуацій та ефективного ведення 

випадку.  

4.5. Визначення стану, причин і передумов поширення насильства. 

4.6. Розповсюдження соціальної реклами з протидії домашньому насильству, 

дискримінацією за ознакою статі. 

4.7. Проведення інформаційних, інноваційних заходів з метою підвищення 

рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини та наслідки 

насильства. 

4.8 Ефективне виявлення та узгоджене реагування на факти вчинення 

насильства. 

5.  Комісія має право: 

5.1.Залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників 

виконавчого комітету сільської ради, громадських організацій (за їхньою згодою) 

для підготовки пропозицій із питань запобігання та протидії домашньому 

насильству. 

5.2. Одержувати в установленому порядку необхідну інформацію від органів та 

установ, на які покладено здійснення заходів із запобігання та протидії домашньому 

насильству, громадських організацій для підготовки пропозицій з питань 

запобігання домашньому насильству. 

5.3. Направляти своїх представників на засідання  для розгляду питань стосовно 

запобігання  насильству в сім’ї на підприємствах, в установах та організаціях 

Руськополянської ТГ. 

5.4. Заслуховувати на своїх засіданнях представників підприємств, установ та 

організацій Руськополянської ТГ при розгляді питань стосовно запобігання та 

протидії домашньому насильству.  

6.  Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в міру 

потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання комісії проводить 



голова  або, за його відсутності,  – заступник голови. Засідання є правомочним, якщо 

на ньому присутні не менше половини її чисельного  складу. 

7. Комісія визначає порядок своєї роботи, у межах компетенції приймає 

рішення. 

8. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів 

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

є голос голови комісії. 

9. Результати роботи комісії  оформлюються протоколами, які  складає секретар 

та підписує головуючий. 

10. За результатами  прийнятих комісією рішень, які мають рекомендаційний 

характер, можуть прийматися рішення виконавчого комітету сільської ради або 

видаватися розпорядження сільського голови. 

11. Організацію діяльності комісії забезпечує виконавчий комітет 

Руськополянської сільської ради. 

 

     Секретар виконавчого комітету                                                  Надія ШПАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення виконкому 

Руськополянської сільської ради 

від 16.08.2021 року № 163 

  

СКЛАД   

комісії з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі 

Голова комісії            -    Пашкевич Юлія Андріївна (заступник сільського                 

                                          голови з питань діяльності виконавчих органів ради) 

Заступник голови  

комісії                         -   Нечипоренко Оксана Олексіївна (начальник відділу      

                                         освіти, культури, туризму, молоді, спорту) 

Секретар комісії        -   Вебер Марина Вікторівна (начальник відділу   

                                         соціального захисту населення)  

Члени комісії:            -   Кривошея Олександр Іванович (староста с. Дубіївка) 

- Чередніченко Вікторія Вікторівна (начальник       

юридичного відділу) 

                                    -    Малюта Антоніна Іванівна (начальник відділу ЦНАП) 

- Коваленко Веніамін Іванович (директор КЗ «Центр             

надання соціальних послуг») 

- Громенко Тарас Анатолійович (поліцейський офіцер      

громади) 

- Туманова Олена Вікторівна (начальник служби у       

справах дітей) 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                  Надія ШПАК  

  


