
  
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 травня 2021 р.                                                                                        № 141 

 

Про утворення координаційної 

ради з питань сімейної, гендерної 

політики,  протидії торгівлі 

людьми та домашньому 

насильству Андрушівської міської 

ради 

 

 Керуючись ст.40, п.6 ст 59 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", Законом України "Про запобігання та протидію домашньому 

насильству", відповідно до постанови КМУ від 22.08. 2018р. № 658 "Про 

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

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

постанови КМУ від 05.09.2007р. № 1087 "Про консультативно-дорадчі органи з 

питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі 

людьми", з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації 

державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, утвердження рівних прав та можливостей 

чоловіків і жінок, узгодженості заходів у цій сфері та підвищення їх 

ефективності, виконавчий комітет Андрушівської міської ради 

 

В И Р І Ш У Є : 

 

1. Утворити координаційну раду з питань сімейної, гендерної політики, 

протидії торгівлі людьми та домашньому насильству Андрушівської міської 

ради (далі - координаційна рада) та затвердити її склад згідно з додатком 1. 
 

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань сімейної, 

гендерної політики, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству згідно 

з додатком 2 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Демченка С.Д. 

 

 

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА 



Додаток  1 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

21 травня 2021р.  № 141 

Склад 

координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, 

протидії торгівлі людьми  та домашньому насильству 

Андрушівської міської ради 

 

Демченко Сергій 

Дмитрович 

- Голова координаційної ради,  заступник міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

Балюк Альона 

Миколаївна 

- Заступник голови координаційної ради, 

начальник відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я   

Скрицька Наталія 

Миколаївна 

- Секретар координаційної ради, головний 

спеціаліст відділу соціального захисту і охорони 

здоров’я  

 

Члени координаційної ради: 

 

Шевчук Тетяна 

Григорівна 

- т.в.о. директора КНП “Центр первинної медико-

санітарної допомоги” Андрушівської міської ради 

   

Ющинський Юрій 

Віталійович 

- директор КНП “Андрушівська міська лікарня” 

Андрушівської міської ради 

   

Благій Оксана 

Тимофіївна  

- начальник відділення №1 управління соціального 

захисту населення Бердичівської РДА, (за згодою);   

   

Нечепа Ірина 

Теодорівна 

- начальник служби у справах дітей  Андрушівської 

міської ради; 

   

Ломберг Тетяна  

Василівна 

- секретар громадської організації  Андрушівська 

районна рада жінок ( за згодою); 

   

Мельник Олександр  

Вадимович 

- директор Андрушівського ліцею № 1, депутат 

міської ради; 

   

Подік Ніла Василівна  директор КУ “Центр надання соціальних послуг” 

Андрушівської міської ради 

 

Рудюк Світлана 

Олександрівна 

 

- 

 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

 

Пенькевіч Сергій 

 

- 

 

начальник відділу поліцейської діяльності №1 



Броніславович Бердичівського районного відділу ГУНП в 

Житомирській області, ( за згодою).  

 

Мосузенко Юрій 

Валентинович 

 завідувач Андрушівським районним сектором 

УДМС України в Житомирській області (за 

згодою);  

 

Солопій Степан 

Броніславович 

 

- 

 

начальник Андрушівської районної філії 

Житомирського обласного Центру зайнятості; 

 

Маліновський Ігор 

Аркадійович 

- голова Андрушівської організації «Спілка 

учасників АТО та ООС, волонтерів та громадських 

активістів «СВАРГО» (за згодою).  

 

Цап Микола  

Васильович 

- митрофорний протоієрей, благочинний 

Андрушвського району, депутат Андрушівської 

міської ради ( за згодою).  

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                    Олег ОСАДЧИЙ 



 Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

21 травня 2021р. № 141 

Положення 

про координаційну раду з питань сімейної, гендерної 

політики, протидії торгівлі людьми  та домашньому 

насильству Андрушівської міської ради 

 

1. Координаційна рада з питань сімейної, гендерної політики, протидії 

торгівлі людьми та домашньому насильству Андрушівської міської ради ( далі 

координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Андрушівській 

міській раді і покликана сприяти реалізації державної сімейної політики, 

забезпеченню рівноправної участі жінок та чоловіків у всіх прцесах 

становлення громади, удосконаленню системи заходів щодо попередження 

насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується  Конституцією 

України, Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, 

постановами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації, а також цим Положенням . 

3. Основними завданнями є: 

- оперативна координація заходів з питань сімейної, гендерної політики, 

протидії  торгівлі людьми та домашньому насильству та надання відповідної 

допомоги; 

- сприяння формування позитивного ставлення до сім’ї, утвердження 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства, участь у підготовці разом з відповідними структурними 

підрозділами міської ради обґрунтованих пропозицій та цільових програм з 

питань сімейної, гендерної політики, протидії торгівлі людьми та домашньому 

насильству; 

 4.Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

-   бере участь у розробці проектів рішень з питань сімейної, гендерної 

політики, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству; 

-   підтримки громадських ініціатив спрямованої на формування гендерної 

культури; 

-   участь у проведені моніторингів (досліджень) пов’язаних з вирішенням 

питань сімейної, гендерної політики, протидії торгівлі людьми та домашньому 

насильству; 

-   участь у проведені заходів, соціальних акцій, засідань круглих столів, 

інших заходів з питань сімейної, гендерної політики, протидії торгівлі людьми 

та домашньому насильству. 

5. Координаційна рада має право: 

-   запрошувати на свої засідання представників від органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форми власності. 

6. Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які 

проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання 



координаційної ради веде голова або за його дорученням заступник голови 

координаційної ради. 

7. Рішення координаційної ради приймається простою більшістю голосів 

ради, присутніх на її засіданнях та оформляється протоколом засідання. 

Рішення координаційної ради мають рекомендаційний характер. 

8. Координаційну раду очолює її голова, який за посадою є заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. На час 

відсутності голови координаційної ради його обов’язки виконує заступник. 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                  Олег ОСАДЧИЙ 


