
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 грудня 2020 року №  135

Про створення комісії з питань
координації дій щодо попередження
насильства в сім'ї

       На виконання Закону України від 07.12.2017 року № 2229-VІІІ «Про
запобігання та протидію домашньому насильству», відповідно до статей 140,
146 Конституції України, Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями,
дітьми та молоддю», частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання
та протидію домашньому насильству», керуючись статтями 34, 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
в и р і ш и в  :

      І. Створити при виконкомі міської ради комісію з питань координації дій
щодо попередження насильства в сім'ї у складі  9 чоловік, а саме:

Голова комісії
Щербатюк Артем Сергійович              -  заступник міського голови з питань

      діяльності виконавчих органів ради
      (соціальна сфера)

Заступник голови комісії
Бугор Юрій Васильович  - начальник центру надання соціальних
                                                                послуг  населенню

Секретар комісії
Трибой Лариса Миколаївна   – начальник відділу соціальних служб
                                                                  для сім’ї, дітей та молоді «Центру
                                                                  надання соціальних послуг населенню»

Члени комісії:
Вергун Маргарита Олександрівна    - інспектор  ювенальної превенції
                                                                  відділу поліції смт. Добровеличківка
                                                                  Новоукраїнського відділу ГУНП
                                                                  в Кіровоградській області
Колодєєва Катерина Володимирівна -  психолог загальноосвітньої школи № 1

Пахоленко Раїса Данилівна                 -  психолог загальноосвітньої школи № 2



Терещук Рита Павлівна                       -  психолог загальноосвітньої школи № 3

   - начальник Служби у справах дітей

   - секретар ради

   2. Затвердити положення про комісію з питань координації дій щодо
попередження насильства в сім'ї ( додається )

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК



         Затверджено
рішенням виконкому
міської ради
від 28.12.2020 року № 135

П О Л О Ж Е Н Н Я
про комісію з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї

1. Міська  комісія з питань координації дій щодо попередження насильства в сім'ї є
постійно діючим органом при виконкомі міської ради, покликаним забезпечувати
узгодженість дій у вирішенні питань щодо попередження насильства в сім'ї.

2. Комісія у своїй діяльності користується Конституцією України, Законом України “Про
попередження насильства в сім'ї” та іншими нормативними актами, які регулюють відносини
щодо попередження насильства в сім'ї.

3. На комісію покладаються завдання:
   -  координувати діяльність органу опіки і піклування, інспекції у справах неповнолітніх,
давати доручення дільничним інспекторам міліції, вносити свої пропозиції кримінальній
міліції, центру соціальних служб для молоді у питаннях попередження насильства в сім'ї;

- здійснювати збір та узагальнення даних  про насильство в сім'ї відповідно до
законодавства;

- організовувати і проводити соціологічні, психологічні та кримінологічні  дослідження
насильства в сім'ї;

- організовувати та проводити просвітницьку роботу серед членів сім'ї, де виникає
реальна загроза вчинення насильства в сім'ї або де було вчинено насильство в сім'ї, про права,
заходи і послуги, якими вони можуть скористатися:

- надавати підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності,
об'єднанням громадян медичну і практичну допомогу, консультації з питань попередження
насильства в сім'ї.

4. Комісія має право:
- приймати і розглядати заяви та повідомлення про вчинення насильства в сім'ї і реальну

загрозу його вчинення;
- одержувати в установленому порядку безплатно необхідні для її діяльності інформацію

та матеріали від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, структурних
підрозділів райдержадміністрації;

- заслуховувати на своїх засіданнях керівників місцевих органів влади та місцевих  рад,
керівників підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції ради.

5. Комісію очолює голова, який організовує роботу і несе персональну відповідальність за
виконання покладених на комісію завдань.

Голова комісії має заступника.
Голова та первинний склад комісії  затверджується рішенням виконкому міської ради.
Голова,  заступник, секретар  та члени комісії  працюють на  громадських засадах.

   6. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на квартал.



   7. Рішення про проведення засідання приймає голова комісії.
Рішення комісії оформлюється у вигляді  протоколу, які підписує голова та секретар

комісії і має рекомендаційний характер.

______________________
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