
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я  № 93

«02» липня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про координаційну раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, запобігання
домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі

людьми

Керуючись  ст.  40,  52  Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Законами України «Про забезпечення  рівних прав та  можливостей
жінок і  чоловіків»,  «Про запобігання  та  протидію домашньому насильству»,
«Про протидію торгівлі людьми» відповідно до Постанов Кабміну України від
22.08.2018  №658  «Про  затвердження  Порядку  взаємодії  суб’єктів,  що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству  за  ознакою  статі»  від  05.09.2007  №1087  «Про  консультативно-
дорадчі  органи  з  питань  сім’ї,  гендерної  рівності,  демографічного  розвитку,
запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми», з
метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики
з  питань  сім’ї,  ґендерної  рівності,  запобігання  домашньому  насильству  і
насильству за  ознакою статі  та  протидії  торгівлі  людьми на  території  Лука-
Мелешківської  територіальної  громади,  виконавчий  комітет  Лука-
Мелешківської сільської ради

ВИРІШИВ:
1. Утворити  Координаційну  раду  з питань  сім'ї,  ґендерної  рівності,

запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії
торгівлі людьми.

2. Затвердити:
2.1. Положення Координаційної ради з  питань сім'ї,  ґендерної рівності,

запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії
торгівлі людьми (додаток 1);

2.2. Склад  Координаційної  ради  з  питань  сім'ї,  ґендерної  рівності,
запобігання домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії
торгівлі людьми (додаток 2).

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондрчук Е.О.

Сільський голова     Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету
Лука-Мелешківської сільської ради 
від 02.07.2021 року № 93

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань сім'ї, ґендерної рівності, запобігання

домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі
людьми

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Координаційна  рада  з  питань  сім'ї,  ґендерної  рівності,  запобігання

домашньому  насильству  і  насильству  за  ознакою  статі  та  протидії  торгівлі
людьми (далі  –  Координаційна  рада)  утворюється  рішенням  виконавчого
комітету Лука-Мелешківської сільської ради.

2. Координаційна  рада  є  постійно  діючим  консультативно-дорадчим
органом виконавчого комітету Лука-Мелешківської сільської ради утворений з
метою  забезпечення  міжвідомчої  співпраці  у  сфері  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.

3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та Законами
України,  указами  Президента  України  та  постановами,  рішеннями  Лука-
Мелешківської сільської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Лука-
Мелешківського сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-
правовими актами. 

4. До  складу  Координаційної  ради  входять  представники  виконавчого
органу Лука-Мелешківської сільської ради, громадських організацій та установ.

ІІ. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ
1. Координаційна рада створюється з метою контролю за дотриманням

Конституції  України,  Закону  України  «Про  запобігання  та  протидію
домашньому  насильству», «Про  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей
жінок і  чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми»   забезпечення взаємодії
органів та служб, на які покладена система соціальних і спеціальних заходів,
спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству,  торгівлею
людьми. 

2. Основними завданнями та функціями Координаційної ради є: 
 розгляд  питань,  які  стосуються  питань  запобігання  та  протидії

домашньому  насильству  за  ознакою  статі  на  території  Лука-Мелешківської
сільської ради; 

 участь  в  розробленні  заходів  щодо  здійснення  всебічної  допомоги
сім’ям, які постраждали від домашнього насильства, або насильства за ознакою
статі,  запобігання  та  протидія  домашньому  насильству  на  території  Лука-
Мелешківської територіальної громади; 

 координація  зусиль  представників  підприємств,  установ,  організацій,
незалежно від форм власності, відділів сільської ради, громадських організацій,



інших служб щодо вирішення проблем запобігання  та  протидії  домашньому
насильству на території Лука-Мелешківської територіальної громади; 

 ініціювання  громадського  контролю  за  дотриманням  чинного
законодавства з питань щодо запобігання та протидії домашньому насильству,
торгівлі людьми. 

 взаємодія державних органів та громадськості з питань щодо усунення
причин та умов, сприяючих здійсненню домашнього насилля; 

 надання закладам та організаціям, окремим громадянам методичної та
практичної  допомоги,  консультації  з  питань  що  входять  до  компетенції
Координаційної ради;

 проведення  роз’яснювальної  роботи  за  допомогою  засобів  масової
інформації,  підвищення  ефективності  діяльності  правоохоронних  органів  у
боротьбі з торгівлею людьми; 

 надання  допомоги  особам,  що  постраждали  від  торгівлі  людьми,
зокрема у працевлаштуванні та професійному навчанні; 

 співпраця  з  громадськими  організаціями,  що  провадять  діяльність,
пов’язану з протидією торгівлі людьми; 

 проведення  інформаційно-просвітницької  роботи  з  питань  подолання
стереотипів  щодо ролі  жінок і  чоловіків  у  сім’ї  та  суспільстві,  утвердження
духовних  цінностей,  формування  відповідального  материнства  і  батьківства,
забезпечення гендерного паритету і духовній сфері; 

 проведення  конференцій,  засідань,  круглих  столів,  навчальних
семінарів,  інших  масових  заходів  з  питань  гендерної  рівності  та  протидії
торгівлі людьми на території Лука-Мелешківської територіальної громади;

 сприяння  розповсюдженню  соціальної  реклами  на  території  Лука-
Мелешківської  територіальної  громади  у  закладах  охорони  здоров’я,
навчальних  закладах  з  питань  здорового  способу  життя  та  відповідального
батьківства, протидії торгівлі людьми та гендерної рівності; 

 визначення стану, причин і передумов поширення насильства;
 формування  в  суспільстві  нетерпимого  ставлення  до  насильницьких

моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед
дітей, усвідомлення насильства як порушення прав людини.

3. Координаційна рада має право:
 отримувати в установленому порядку від органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну 
для виконання покладених на неї завдань;

 залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій (за погодженням з їх керівниками);

 утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань 
постійні або тимчасові робочі групи;

 організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 
заходів;

 разі потреби надавати сільському 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, насильству за ознакою статі та торгівлі 
людьми;

 - запрошувати на засідання Ради представників органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких входить вирішення 
питань із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі.

 мати інші права, передбачені чинним законодавством.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ
1. Координаційну  раду  очолює  заступник  сільського  голови  з  питань

діяльності  виконавчих  органів  ради  (соціальна  сфера)  згідно  розподілу
обов’язків. 

2. Персональний  склад  Координаційної  ради,  зміни  та  доповнення  в
склад  Координаційної  ради  затверджуються  рішенням  виконавчого  комітету
Лука-Мелешківської сільської ради. 

3. Засідання  проводяться  відповідно  до  плану  роботи  Координаційної
ради на рік,  який затверджує голова Координаційної  ради, але не рідше ніж
один  раз  на  квартал.  Позачергові  засідання  проводяться  у  разі  потреби  за
рішенням голови Координаційної ради. 

4. Засідання  Координаційної  ради  є  правомірними,  якщо  на  ньому
присутні  не  менш  як  дві  третини  її  членів.  Члени  Координаційної  ради
зобов'язані особисто брати участь у її засіданнях.

5. Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні
членів ради та оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних
Головою,  або  особою,  яка  головує  на  засіданні.  У  випадку  рівної  кількості
голосів голос головуючого на засіданні ради є вирішальним. 

6. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер. 
7. Організаційно-технічне  забезпечення  роботи  Координаційної  ради

здійснює виконавчий комітет Лука-Мелешківської сільської ради. 

Секретар сільської ради Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету
Лука-Мелешківської сільської ради 
від 02.07.2021 року № 93

СКЛАД
Координаційної ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, запобігання

домашньому насильству і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі
людьми

Бондарчук 
Емілія Олексіївна

Заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, Голова ради

Вольська 
Олена Василівна

В. о. начальника відділу соціального захисту 
населення та охорони праці Лука-Мелешківської 
сільської ради, Заступник голови ради

Шмігленко 
Сергій Іванович

Директор КУ «Центр надання соціальних послуг» 
Лука-Мелешківської сільської ради, Секретар ради

Зюзюкіна 
Ольга Олександрівна

Начальник служби у справах дітей Лука-
Мелешківської сільської ради, член ради

Кашльовська 
Олена Олексіївна

Інспектор з питань паспортизації, член ради

Китайський 
Олексій Олександрович

ДОП СП ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у 
Вінницькій області капітан поліції (за згодою), член
ради

Мудрик 
Олег Володимирович

Начальник СП ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у 
Вінницькій області (за згоду), член ради

Маціпура 
Лариса Петрівна

Начальник відділу освіти та культури Лука-
Мелешківської сільської ради, член ради

Шеремета 
Юрій Петрович

Головний лікар КНП ЦПМСД, член ради

Бондар 
Вадим Михайлович

Начальник юридичного відділу, член ради

Шило 
Віталіна Миколаївна

Начальник фінансового відділу, член ради

Горбатюк 
Олександра 
Олександрівна

Директор КУ «Інклюзивно-ресурсного центру» 
Лука-Мелешківської сільської ради, член ради

Ожарівська 
Світлана Петрівна

Директор ГО «Світоч надії» (за згодою), член ради

Смішна 
Наталія Владиславівна

Директор Вінницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (за 
згодою), член ради

Дзвінка 
Людмила Веронівна

Провідний фахівець з питань зайнятості відділу 
взаємодії з роботодавцями Вінницької районної 
філії Вінницького обласного центру зайнятості (за 
згодою), член ради

Мельник 
Надія Борисівна

Депутат обласної Ради (за згодою), член ради


