
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від       2020 року №

Про затвердження
Положення про уповноважену
особу з питань забезпечення
рівних прав  та можливостей
жінок і чоловіків в
Помічнянській ОТГ

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно ст.12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», з метою досягнення паритетного становища
жінок і чоловіків у всіх  сферах життєдіяльності  суспільства  шляхом
правового  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей   жінок   і чоловіків,
ліквідації   дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних
тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями
жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією,
виконавчий комітет Помічнянської міської ради, в и р і ш и в:

1. Затвердити  Положення про уповноважену особу з питань забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Помічнянській ОТГ (додається)

2. Спеціалісту з інформаційних технологій, Паладіну Олександру
Валентиновичу, оприлюднити дану інформацію на офіційному веб-сайті.

3.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова             Микола АНТОШИК



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Помічнянської міської ради
від   травня 2020 року №

ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з

питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків в Помічнянській ОТГ

1. Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків в Помічнянській ОТГ (далі – Уповноважена особа) це особа,
яка визначена Помічнянською міською радою та на яку покладено функції
щодо забезпечення рівності прав і можливостей жінок і чоловіків, запобігання
та протидія насильству за ознакою статі, у межах своїх повноважень.

2. Виконання обов'язків уповноваженої особи покладається на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (соціальна сфера).

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Уповноважена особа у межах своїх повноважень організовує роботу
виконавчої влади в напрямі:

- урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у
діяльності міської ради;

- проведення аналізу стану забезпечення гендерної рівності та вивчення
доцільності застосування позитивних дій з метою подолання асиметрії,
дисбалансу, що складаються на території громади;

- урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під
час укладання колективних договорів та угод;

- співробітництва з об'єднаннями громадян, узагальнення інформації, яка
надходить від них щодо моніторингу стану дотримання рівності жінок і
чоловіків та спільного вироблення шляхів усунення дискримінації за ознакою
статі;

- здійснення постійної інформаційно-пропагандистської діяльності щодо
ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;



- вжиття заходів, спрямованих на формування гендерної культури
населення;

- організації прийому громадян з питань дискримінації за ознакою статі;
- розгляду та аналізу звернень громадян з питань забезпечення рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків, вивчення причин, що їх зумовлюють;
- навчання працівників виконавчих органів влади, органів місцевого

самоврядування з питань гендерної проблематики;
- вжиття заходів щодо усунення проявів дискримінації за ознакою статі.
5. Уповноважена особа має право:
- звертатися із запитами до місцевих органів виконавчої влади, інших

державних органів з метою сприяння вирішенню питань, що належать до його
компетенції;

  - одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої
влади, інших державних органів, підприємств, установ та організацій
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;

  - брати участь у засіданнях органів виконавчої влади під час розгляду
питань, що належать до його компетенції;

- скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
6. Уповноважена особа (координатор) здійснює прийом громадян

Помічнянської ОТГ міської ради з питань дискримінації за ознакою статі, з
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в
установленому порядку.

8. Уповноважена особа здійснює керівництво діяльністю Координаційної
ради з питань гендерної рівності, запобігання домашньому насильству,
насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми, визначає порядок її
роботи, головує на засіданнях, а також представляє Координаційну раду у
відносинах з місцевими державними адміністраціями, правоохоронними
органами, науковими установами, громадськими об’єднаннями та іноземними
неурядовими організаціями.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету               Марина РУДА


	Помічнянська міська рада
	Добровеличківського району Кіровоградської областіВиконавчий комітет

