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ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 
області

1. Координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 

Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області
 (далі – Координаційна рада) є її дорадчим органом.
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, постановами Верховної Ради України, указами і 
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, 
наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями 

сільського голови, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, а також 

цим Положенням.
3. Основними завданнями координаційної ради є:
1) оперативна координація заходів з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми в Дмитрівській сільській територіальній громаді та надання відповідної 
допомоги;
2) сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального 

батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, 
утвердженню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству;
3) участь у підготовці обґрунтованих пропозицій та цільових програм з питань 

сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми в Дмитрівській сільській територіальній 

громаді;
4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) розглядає пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів соціальної 
підтримки з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми;
2) бере участь в розробленні проектів нормативно-правових актів з питань сім'ї, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми спільно з громадськими організаціями, 
благодійними фондами, готує висновки щодо доцільності їх прийняття;
3) сприяє проведенню:

інформаційної роботи, спрямованої на популяризацію сімейних 

цінностей, відродження національних традицій української сім'ї, впровадження 



світового досвіду щодо створення сімей з двома і більше дітьми, зниження 

рівня смертності та збільшення тривалості життя, зменшення масштабів 

трудової міграції, збереження та відтворення життєвого і трудового потенціалу 

населення;
урочистих заходів, соціальних акцій, конференцій, засідань за круглим

столом, навчальних семінарів, інших заходів, пов'язаних з вирішенням питань 

сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 
домашньому насильству,  протидії торгівлі людьми.

5. Координаційна рада має право:

 1) запрошувати на свої засідання представників підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності;
2) мати своїх представників на пленарних засіданнях сільської ради під 

час розгляду питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми в 

районі.
6. До складу Координаційної ради входять представники структурних 

підрозділів сільської ради, територіальних органів міністерств та відомств 

України, комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Дмитрівськї сільської ради, робота яких спрямована на соціальний захист прав 

сім'ї, дітей та жінок.
 7. Персональний склад Координаційної ради затверджується рішенням 

виконавчого комітету сільської ради.
Члени Координаційної ради працюють на громадських засадах.
8. Координаційну раду очолює голова, який за посадою є секретарем сільської 
ради.
9. Голова Координаційної ради:
1) організовує роботу Координаційної ради;
2) знайомить членів Координаційної ради з актами Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями та 

розпорядженнями, що стосуються державної політики з питань сім’ї, гендерної 
рівності, запобігання насильству в сім’ та протидії торгівлі людьми.
10. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які 
проводяться в разі необхідності, але не рідше ніж один раз на три місяці. 
Засідання Координаційної ради веде голова або за його дорученням заступник 

голови.
Позачергові засідання проводяться у разі потреби за рішенням голови 

Координаційної ради.
Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина 

членів Координаційної ради. Члени Координаційної ради зобов’язані особисто 

брати участь у її засіданнях.
11. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів 

членів ради, присутніх на її засіданнях, та оформляються у вигляді протоколів, 
рекомендацій, які підписує головуючий на засіданні. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.



12. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер і можуть 

бути реалізовані шляхом прийняття відповідних доручень, рішень або 

розпоряджень.

Начальник відділу соціального 

захисту населення Дмитрівської 
сільської ради                                      Алла ЧОРНА


