
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від 26 червня 2019 року                               № 87 

 
  

 

Про комісію з питань 

координації дій щодо запобігання  

та протидії домашньому  

насильству і торгівлі людьми 

 

 

Керуючись статтею 141 Конституції України, статтею 42 Закону України 

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

запобігання та протидію домашньому насильству», статтею 5 Закону України 

«Про протидію торгівлі людьми», Порядком взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 22 серпня 2018 року № 658: 

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань координації дій щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми (додається). 

 

2. Затвердити склад комісії з питань координації дій щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству і торгівлі людьми (додаток). 

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2 розпорядження 

міського голови від 18 травня 2015 року № 62 «Про робочу комісію з питань 

координації дій щодо попередження насильства в сім’ї». 

 

 

 

Міський голова                                                                А.РАЙКОВИЧ 
 
 

 

 

 

 

 

Людмила Дорохіна 24 44 27 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

розпорядженням міського голови  

від 26 червня 2019 року № 87 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань координації дій  

щодо запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми 

 

1. Комісія з питань координації дій щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству і торгівлі людьми (далі - Комісія) є постійно діючим 

координаційно-дорадчим органом Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

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

протидію торгівлі людьми», «Про охорону дитинства», «Про органи i служби у 

справах дітей та спецiальнi установи для дітей», «Про соцiальну роботу з 

сім'ями, дiтьми та молоддю», іншими нормативно-правовими актами та цим 

Положенням. 

 

3. До складу Комісії входять: 

представники управління молоді та спорту, Кропивницького міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління з питань захисту прав 

дітей, управління освіти, управління охорони здоров’я, Кропивницького 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області, а також можуть залучатися представники управління соцiальної 

підтримки населення, громадських органiзацiй. 

 

4. Основними завданнями Комісії є:  

координація дій і співпраця між вищезазначеними виконавчими органами 

Міської ради міста Кропивницького, Кропивницьким відділом поліції 

Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 

Кропивницьким міським центром соцiальних служб для сiм’ї, дiтей та молодi з 

питань запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми; 

відповідно до чинного законодавства збір та узагальнення даних про факти 

здійснення домашнього насильства і торгівлі людьми; 

розгляд стану роботи щодо здійснення заходів із запобігання та протидії 

домашньому насильству і торгівлі людьми;  

розгляд стану роботи щодо соціального супроводу сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах;  
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аналіз та підготовка статистичних звітів стану роботи із запобігання та 

протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та по роботі із сім’ями, які 

опинились у складних життєвих обставинах;  

охорона прав членів сім’ї при здійсненні заходів щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству і торгівлі людьми; 

внесення Міській раді міста Кропивницького пропозицій щодо 

формування та реалізації місцевої політики у цій сфері; 

інформування громадськості про заходи щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству, торгівлі людьми та по роботі із сім’ями, які 

опинились у складних життєвих обставинах. 

 

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:  

вивчає та аналізує стан роботи щодо здійснення заходів із запобігання та 

протидії домашньому насильству і торгівлі людьми;  

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування місцевої 

політики з питань запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі 

людьми;  

звертається до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування за наданням відповідної допомоги постраждалим від 

домашнього насильства, торгівлі людьми та сім’ям, які опинились у складних 

життєвих обставинах;  

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, 

що належать до її компетенції;  

вносить пропозиції стосовно покращання роботи у напрямку запобігання 

та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми;  

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розробки місцевих  

програм;  

сприяє формуванню громадської думки щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству і торгівлі людьми; 

проводить через засоби масової інформації інформаційну та 

роз’яснювальну роботу з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству і торгівлі людьми; 

вивчає передовий досвід з питань, що належать до її компетенції, та готує 

пропозиції щодо його запровадження в місті. 

 

6. Комісія має право:  

одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького, інших органів місцевого самоврядування інформацію, 

документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції;  

утворювати, у разі потреби, тимчасові робочі групи;  

залучати спеціалістів, консультантів до розгляду питань, що належать до її 

відання; 

організовувати проведення конференцій, круглих столів, нарад та 

семінарів з питань, що належать до її компетенції. 
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7. Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах.  

 

8. Комісію очолює голова. Склад Комісії затверджує міський голова. 

Засідання Комісії скликає і веде голова Комісії або, за дорученням голови, його 

заступник. 

 

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за 

потреби, але не рідше одного разу на три місяці.  

 

10. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів її  членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Комісія правомочна 

вирішувати питання, якщо на її засіданні присутні більш як 1/2 її членів. У разі, 

якщо член Комісії не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на 

засіданні, він може висловити свою думку з питання, що розглядається, 

письмово.  

 

11. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і можуть бути 

реалізовані шляхом прийняття відповідних актів виконавчим комітетом міської 

ради або наданням доручень міського голови.  

 

12. У період між засіданнями Комісії її діяльність забезпечує управління 

молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького. 

 

 

 

Начальник управління молоді та спорту                  С.КОЛОДЯЖНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

          Додаток   

    до розпорядження міського голови  

 від 26 червня 2019 року № 87 

         

 

СКЛАД 

комісії з питань координації дій 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми 

 

Голова комісії 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу функціональних повноважень 

 

Заступник голови комісії 
 

начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту  

 

Секретар комісії 

 

методист відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту  

 

Члени комісії: 

 

директор Кропивницького міського центру соціальних служб для сім’ї,  

дітей та молоді 

начальник управління з питань захисту прав дітей  

начальник управління освіти  

начальник управління охорони здоров’я  

начальник сектора ювенальної превенції відділу превенції Кропивницького 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській 

області   

начальник сектора дільничних офіцерів поліції відділу превенції 

Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області   

начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею 

людьми, Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області 

 

 

 

Начальник управління молоді та спорту                       С.КОЛОДЯЖНИЙ 
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У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від «18» травня 2015 року                                № 62 

 

   

 

Про робочу комісію з питань 

координації дій щодо попередження 

насильства в сім’ї  

 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 2.1 Інструкції 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, затвердженої наказом 

Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства 

внутрішніх справ України від 07.09.2009 р. № 3131/386: 

1. Затвердити Положення про робочу комісію з питань координації дій 

щодо попередження насильства в сім'ї (додається). 

2. Затвердити склад робочої комісії з питань координації дій щодо 

попередження насильства в сім'ї (додаток). 

3. Визнати такими, що втратили чинність:  

пункт 2 розпорядження міського голови від 20 травня 2008 року                         

№ 93 «Про внесення змін до складу комісії з питань координації дій щодо 

попередження насильства в сім'ї та по роботі із сім'ями, які опинились у 

складних життєвих обставинах»;  

пункти 1, 2 розпорядження міського голови від 15 липня 2013 року                            

№ 77 «Про затвердження складу робочої комісії з питань координації дій щодо 

попередження насильства в сім'ї та по роботі із сім'ями, які опинились у 

складних життєвих обставинах». 

 

 

 

Секретар міської ради                                                 І.Марковський 
 
Дорохіна 24 44 27 



 

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О  

Розпорядження міського голови  

«18» травня 2015  

№ 62 
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу комісію з питань координації дій  

щодо попередження насильства в сім’ї  

 

 

1. Робоча комісія з питань координації дій щодо попередження насильства 

в сім’ї (далі - Комісія) є постійно діючим координаційно-дорадчим органом 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 

 

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

України «Про попередження насильства в сiм'ї», «Про охорону дитинства», 

«Про органи i служби у справах дітей та спецiальнi установи для дітей», «Про 

соцiальну роботу з сім'ями, дiтьми та молоддю», постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 26 квітня 2003 року № 616 «Про затвердження Порядку 

розгляду заяв та повiдомлень про вчинення насильства в сiм'ї або реальну його 

загрозу», наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 19.08.2014 р. № 564/836/945/577 «Про 

затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення», іншими нормативно-

правовими актами та цим Положенням. 

 

3. До складу Комісії входять: 

представники вiддiлу сiм'ї та молодi, служби у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради, сектора кримiнальної мiлiцiї у справах 

дітей та відділу дiльничних iнспекторiв мiлiцiї Кіровоградського МВ УМВС 

України в Кіровоградській області, Кіровоградського міського центру 

соцiальних служб для сiм'ї, дiтей та молодi, представники органів управління 

освiти, охорони здоров'я, а також можуть залучатися представники соцiального 

захисту населення, громадських органiзацiй (за їх згодою). 

 

4. Основними завданнями Комісії є:  

координація дій сектора кримінальної міліції у справах дітей та відділу  

дiльничних iнспекторiв міліції Кіровоградського МВ УМВС України в 

Кіровоградській області, служби у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради, Кіровоградського міського центру соцiальних 

служб для сiм'ї, дiтей та молодi у питаннях попередження насильства в сім’ї; 

відповідно до чинного законодавства збір та узагальнення даних про факти 

здійснення насильства в сім’ї; 
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розгляд стану роботи щодо здійснення заходів з попередження насильства 

в сім’ї;  

розгляд стану роботи щодо соціальної роботи із сім’ями, які опинились у 

складних життєвих обставинах;  

аналіз та підготовка статистичних звітів стану роботи з попередження 

насильства в сім’ї та по роботі із сім’ями, які опинились у складних життєвих 

обставинах;  

охорона прав членів сім’ї при здійсненні заходів з попередження 

насильства в сім’ї; 

внесення Кіровоградській міській раді пропозицій щодо формування та 

реалізації місцевої політики у цій сфері; 

інформування громадськості про заходи з попередження насильства в сім’ї 

та по роботі із сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах. 

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:  

вивчає та аналізує стан роботи щодо здійснення заходів з попередження 

насильства в сім’ї;  

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування місцевої 

політики з питань попередження насильства в сім’ї;  

звертається до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування за наданням відповідної допомоги жертвам насильства в сім’ї, 

сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах;  

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, 

що належать до її компетенції;  

вносить пропозиції стосовно покращання роботи у напрямку 

попередження насильства в сім’ї;  

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо розробки місцевих  

програм;  

сприяє формуванню громадської думки щодо неприпустимості насильства 

в сім’ї; 

проводить через засоби масової інформації інформаційну та 

роз’яснювальну роботу з проблем насильства в сім’ї; 

вивчає передовий досвід з питань, що належать до її компетенції, та готує 

пропозиції щодо його запровадження в місті. 

 

5. Комісія має право:  

одержувати в установленому порядку від виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради, інших органів місцевого самоврядування 

інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції;  

утворювати, у разі потреби, тимчасові робочі групи;  

залучати спеціалістів, консультантів до розгляду питань, що належать до її 

відання; 

організовувати проведення конференцій, круглих столів, нарад та 

семінарів з питань, що належать до її компетенції. 
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6. Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах.  

 

7. Комісію очолює голова. Склад Комісії затверджує міський голова. 

Засідання Комісії скликає і веде голова Комісії або, за дорученням голови, його 

заступник. 

 

8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за 

потреби, але не рідше одного разу на три місяці.  

 

9. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів її  членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Комісія правомочна 

вирішувати питання, якщо на її засіданні присутні більш як 1/2 її членів. У разі, 

якщо член Комісії не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на 

засіданні, він може висловити свою думку з питання, що розглядається, 

письмово.  

 

10. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер і можуть бути 

реалізовані шляхом прийняття відповідних актів виконавчим комітетом міськї 

ради або наданням доручень міського голови.  

 

11. У період між засіданнями Комісії її діяльність забезпечує відділ сім’ї 

та молоді Кіровоградської міської ради. 

 

 

 

Начальник відділу сім'ї та молоді 

Кіровоградської міської ради                                                Л.Дорохіна 
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       Додаток  

       до розпорядження міського голови  

                                              «18» травня 2015 

                          № 62 

 

Склад 

робочої комісії з питань координації дій 

щодо попередження насильства в сім’ї 

 

Голова комісії 

 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

відповідно до розподілу функціональних повноважень 

 

Заступник голови комісії 

 

начальник відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської  ради 

 

Секретар комісії 

 

        методист відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської  ради 

 

Члени комісії: 

 

директор Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ї,  

дітей та молоді 

 

спеціаліст Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді            

                      

спеціаліст служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради 

    

спеціаліст відділу юридичного та фінансового забезпечення управління 

освіти Кіровоградської міської ради 

 

начальник управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради 

 

представник сектора кримінальної міліції у справах дітей 

Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області (за 

погодженням) 

 

представник відділу дільничних інспекторів міліції Кіровоградського     

МВ УМВС України в Кіровоградській області (за погодженням) 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради                Л. Дорохіна 



 

 

   
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "29 " січня 2019 року                                                             № 8 

 

 

 

Про призначення  

уповноваженої особи 

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59                

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 12, 13  

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» та на виконання 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» призначити уповноваженою особою з питань 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статті Дзюбу Наталію Євгеніївну, заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради.  

 

 

 

Міський голова                                                                             А.РАЙКОВИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Дорохіна 24 44 27 
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