
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «26» грудня 2019 року                                          № 153 

 

  

Про створення 
робочої групи  
 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 42, 59 

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

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», 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                   

з метою опрацювання питання щодо створення та функціонування Центру 

надання допомоги жертвам домашнього насильства: 

 

1. Створити робочу групу з вивчення питання щодо створення Центру 

надання допомоги жертвам домашнього насильства. 

 

2. Затвердити склад робочої групи з вивчення питання щодо створення 

Центру надання допомоги жертвам домашнього насильства згідно з 

додатком. 

 

3. Контроль  за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Н.Дзюбу. 

 

 
 
Міський голова                                                                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Людмила Дорохіна 24 44 27 



       Додаток   

       до розпорядження міського голови  

       «26» грудня 2019 року № 153 

         

СКЛАД  
 

робочої групи з вивчення питання щодо створення Центру надання 

допомоги жертвам домашнього насильства 
 

Голова комісії 
 

ДЗЮБА    -   заступник міського голови з питань  

Наталія Євгеніївна   діяльності виконавчих органів ради  
  

Заступник голови комісії 
 

КРАСНОКУТСЬКИЙ   -  директор Кропивницького міського центру 

Олег Володимирович      соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
 

Секретар комісії 
 

ДОРОХІНА -  начальник відділу сім’ї та молоді 

Людмила Володимирівна       управління молоді та спорту  
 

Члени робочої групи: 
 

ВОЛОШИНА -  координатор проєкту «Європейська хартія 

Алла Володимирівна     рівності в дії», голова Кіровоградської обласної 

    організації Всеукраїнської громадської 

    організації «Асоціація сприяння самоорганізації 

    населення» 

 

ДУДНІК  -  виконавчий директор громадської організації  

Інга В’ячеславівна      «Територія успіху» 

  

КОПЦЕВА -   виконавчий директор Асоціації жінок України 

Юлія Григорівна     «Дія. Кропивницький» 

 

ПОРОВЧУК  -   головний спеціаліст сектору соціального та 

Алла Анатоліївна правового захисту дітей управління з питань 

                                          захисту прав дітей 

                                                 

ШАМАРДІНА  -  депутат Міської ради міста Кропивницького 

Катерина Олексіївна   

 

ЯРЕМЧУК -  депутат Міської ради міста Кропивницького 

Валентина Сергіївна  

 

 

Начальник управління  

молоді та спорту                                                     Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
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