
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  «30» березня 2021 р.       Баштанка                            № 75-р 

 

 

Про затвердження складу координаційної 
ради з питань ґендерної рівності, 
запобігання домашнього насильства, 
насильству за ознакою статті та протидії 
торгівлі людьми на території Баштанської 
ТГ 

 

З метою сприяння проведенню ефективної держаної політики з питань 
ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою 
статі та протидії торгівлі людьми на території Баштанської міської ради та 
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію 
торгівлі людьми», постанов Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року 
№658 «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 
сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 
статі», від 05 вересня 2007 року №1087 «Про консультативно-дорадчі органи з 
питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та 
протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми», від 11 квітня 
2018 року №273 «Про затвердження Державної соціальної програми 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 
року», від 24 лютого 2016 року №111 «Про затвердження Державної соціальної 
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», на виконання 
розпорядження міського голови від 21 травня 2020 року № 74-р «Про утворення 
Координаційної ради з питань ґендерної рівності, запобігання домашнього 
насильства, насильству за ознакою статті та протидії торгівлі людьми на 
території Баштанської ТГ,  з о б о в’ я з у ю: 

 

1. Затвердити персональний склад Координаційної ради з питань ґендерної 
рівності, запобігання домашнього насильства, насильству за ознакою статті та 
протидії торгівлі людьми на території  Баштанської ТГ, що додається. 

2.Контроль за виконання даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

Міський голова        Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 



 

Додаток  
до розпорядження 

міського голови  
30.03.2021 р. №75-р 

 

Склад 

Координаційної ради з питань ґендерної рівності, запобігання 
домашнього насильства, насильству за ознакою статті та протидії 

торгівлі людьми на території  Баштанської ТГ 

 

Голова  Координаційної ради : 
 Євдощенко Світлана Вікторівна  заступник міського голови з питань 
 діяльності виконавчих органів ради 

Заступник голови  Координаційної ради : 
Шафорост Наталія Григорівна  начальник відділу 
енергоменеджменту,    муніципальних ініціатив та 
інвестицій 

Секретар Координаційної ради: 
Смола Людмила Олександрівна головний спеціаліст відділу освіти, 

молоді та спорту 

 

Члени гендерної бюджетної групи: 
 

Березовська Світлана Вікторівна начальник відділу розвитку культури 
та туризму виконавчого комітету 
міської ради 

Великород Юрій Валентинович начальник відділу з питань житлово-

комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності.  

Великород Лариса Павлівна  головний спеціаліст - економіст 

відділу  бухгалтерського обліку та 
звітності 

Гаврилюк Лариса Анатоліївна начальник відділу із соціальних 
питань  виконавчого комітету міської 
ради 

Горбенко Олександр Олександрович депутат міської ради, голова комісії з 
питань соціального захисту, 
медицини, торгівлі, побутового 
обслуговування, освіти, культури, 
спорту, молодіжної політики, 
духовності, законності, захисту прав 
громадян, депутатської діяльності та 
етики 

Гордієнко Наталя Володимирівна начальник служби у справах дітей 
 виконавчого комітету міської ради 



Грицюк Віталій Анатолійович депутат міської ради, голова комісії з 
питань транспорту, зв’язку, 
промисловості, будівництва, 
житлово-комунального господарства, 
приватизації та власності 

Гурмаза Тетяна Олександрівна головний бухгалтер КУ «Центр 
наданя соціальних послуг» 

Гудзь Наталя Валентинівна  директор КУ «Центр наданя 
соціальних послуг» 

Дерев’янко Максим Сергійович  начальник відділу освіти, молоді та 
спорту виконавчого комітету міської 
ради 

Дьяченко Олександр Сергійович лейтенант поліції О/У СКП 
Баштанський РВП ГУ НП в 
Миколаївській області 

Заворотнюк Антоніна Володимирівна  директор КУ "Баштанський міський 
інклюзивно - ресурсний центр» 

Ільчук Лілія Сергіївна завідувач сектору доходів 
фінансового відділу 

Коврига Олександр Юрійович  голова ГО «Явкинці» 

Кононенко Лариса Анатоліївна  керуюча справами виконавчого 
комітету міської ради 

Кунпан Тетяна Валеріївна  головний спеціаліст відділу 
енергоменеджменту, муніципальних 
ініціатив та інвестицій 

Лашко Ірина Олександрівна економіст КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги»  

Ліщук Наталія Анатоліївна в.о. начальника фінансового відділу 

Лященко Світлана Володимирівна  член Молодіжної ради 

Майданов Віктор Володимирович  начальник КО «Правопорядок» 

Мельничук Ірина Леонідівна економіст відділу освіти, молоді та 
спорту виконавчого комітету міської 
ради 

Мила Оксана Михайлівна член ГО «Наше місто» 

Пацула Олексій Вікторович  дільничий офіцер Баштанський РВП 
ГУ НП в Миколаївській області 

Скоп Наталя Миколаївна заступник директора з економічних 
питань КНП «Багатопрофільна 
лікарня» 

Фігура Лариса Володимирівна  голова ГО « Мрії збуваються» 

Шевченко Марія Сергіївна  член Молодіжної ради 

Шпарук Оксана Сергіївна головний лікар КНП «Центр 
первинної  медико-санітарної допомоги» (за 
 узгодженням) 
 

 

Заступник міського голови з питань   
діяльності виконавчих органів ради   Світлана ЄВДОЩЕНКО 


