РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ
НОВОМИРГОРОДСЬКОГО М1СБКОГО ГОЛОВИ
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№ 85-р
м. Новомиргород

Про визначення вьдповшальних
з питань здшснення заход1в у
сфср1 запоб1гання та протидП'
домашньому насидьству

Керуючись статтею 42 Закону УкраТни «Про м1сцеве самоврядування в
УкраТш» та вщповщно до Закону УкраТни «Про запоб1гання та протид1ю
домашньому насидьству» i пункту 22 Порядку взаемодп' суб’оспв, що
здшснюють заходи у сфер1 запоб1гання та протидп' домашньому насидьству i
насидьству за ознакою стат1, затвердженого постановою Кабшету MmicTpiB
УкраТни в1д 22 серпня 2018 року № 658:
1.
Керуючого
справами
(секретаря)
виконавчого
ком1тету
НовомиргородськоУ MicbKoi' ради 4EPHIGHKA Одександра Федоровича
визначити координатором з питань здшснення заход1в у сфер! запоб1гання та
протидП' домашньому насидьству i насидьству за ознакою стат1 на територп'
НовомиргородськоУ MicbKoi ради.
2. ЕЯддш сошапьного захисту населения НовомиргородськоУ мюько'Т ради
визначити в1дповшальним за роботу з прийому та реестрацн' заяв i пов1домлень
про вчинення насильства, координацп' заход1в реагувань на факта вчинення
насильства, надання допомоги i захисту постраждалим особам, а також роботу з
кривдниками.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого

НОВОМИРГОРОДСЬКА MICbKA РАДА
К1РОВОГРАДСЬКО* ОБЛАСТ1

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
Р1ШЕННЯ
вщ«<?(г»

№

202/у.

^ 2 .

м. Новомиргород
Про м1сысу координацшну раду
з питань cim’T, гендерноУ pienocTi,
запоб!гання та протид11 домашньому
насильству та протид1¥ торпвл1 людьми

Вщповщно до п.4 ст.34 Закону Укра'ши «Про мюцеве самоврядування в
УкраУш», закошв УкраТни «Про забезпечення piBHHX прав та можливостей
жшок та чоловдав», «Про попередження насильства в и м ’У», «Про протидш
Toprieni людьми», Постанови Кабшету MiHicTpie Укра'ши В1Д 22.08.2018 року
№658 «Про затвердження Порядку взаемодп суб’екпв, що здшснюють заходи у
сфер1 запоб1гання та протидн домашньому насильству i насильству за ознакою
статп>, з метою координацн зусиль щодо створення сощальних та екож тчних
умов для належного функцюнування й розвитку ciM’i' як основи сусшльства,
пщвищення статусу жшок у суспшьств1, утвердження р1вних прав та
можливостей жшок i чоловшв, попередження насильства в ciM’i та протидн
торпвл1 людьми, ВИКОНАВЧИЙ KOMITET MICbKOI РАДИ
ВИР1ШИВ:
1.Утворити мюьку координацшну раду з питань ciM’i, гендерноУ piBHocTi,
запобюання та протидн домашньому насильству та протидп Toprieai людьми.
2.Затвердили склад координацшноУ ради з питань ciM’i, гендерноУ piBHOCTi,
запобиання та протидй' домашньому насильству та протнщУ торпвл! людьми,
зпдно з додатком №1, що додаеться.
3.Затвердили Положения про мюьку координацшну раду з питань ciM’i,
гендерноУ piBHocTi, дeмoгpaфiчнoгo розвитку, запобюання насильству в ciM’i та
протщщ торпвл1 людьми,зпдно з додатком №2, що додаеться.

4. Контроль за виконанням даного ршення покласти на керуючого справами
4EPHIGHKA.
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