
 

 
БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від 21 травня  2020 р.     м. Баштанка    №    74 - р  

 

 

Про утворення Координаційної ради з  
питань ґендерної рівності, запобігання 
домашньому насильству, насильству за 
ознакою статті та протидії торгівлі 
людьми на території Баштанської ОТГ 

 

З метою сприяння проведенню ефективної державної політики з питань 
ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою 
статі та протидії торгівлі людьми на території Баштанської міської ради, 

керуючись частиною другою, пунктом  20 частини четвертої статті 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 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», з о б о в’я з у ю: 
 

1. Утворити Координаційну раду з питань ґендерної рівності, запобігання 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 
людьми при Баштанській міській раді. Головою Координаційної ради 
призначити заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Світлану ЄВДОЩЕНКО. 

Голові Координаційної ради затвердити її персональний склад. 



2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань ґендерної 
рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 
протидії торгівлі людьми при Баштанській міській раді, що додається. 

4. Уповноваженій особі (координатору) з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків щорічно до 1 лютого наступного року, що настає 
за звітним, інформувати про роботу Координаційної ради з питань ґендерної 
рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 
протидії торгівлі людьми.  

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлану 
ЄВДОЩЕНКО. 

 

 

Секретар міської ради                                            Людмила ЛУЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до розпорядження 

міського голови  
«21» травня 2020р. №74-р  

 

 

Положення  
про Координаційну раду з питань ґендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 
людьми при Баштанській міській раді 

 

1. Координаційна рада з питань ґендерної рівності, запобігання 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 
людьми (далі – Координаційна рада) є постійно діючим консультативно-

дорадчим органом, утвореним при Баштанській міській раді. 
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується: 
Конституцією України, законами України, указами Президента України, 

постановами Верховної Ради України та актами Кабінету Міністрів України, 
наказами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

міжнародно-правовими документами у сфері прав людини, забезпечення 
ґендерної рівності, стороною яких є Україна та згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України, міжнародними документами ООН, Ради 
Європи, Європейського Союзу, НАТО, ОБСЄ, рекомендаціями міжнародних 
моніторингових інституцій у сфері прав людини, а також положеннями Угоди 
про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, 
з іншої; 

рішеннями Баштанської міської ради, розпорядженнями міського голови та 
виконавчого комітету міської ради, іншими нормативними актами, а також цим 
Положенням. 

3. Основними завданнями Координаційної ради є: 
сприяння реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих програм та 

заходів з питань ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми; 

розгляд питань, які потребують узгодженої співпраці всіх структурних 
підрозділів щодо реалізації на місцевому рівні державної політики/заходів з 
питань ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за 
ознакою статі та протидії торгівлі людьми; 

інформування працівників Баштанської міської ради та громадськості про 
стан реалізації державної політики/заходів з питань ґендерної рівності, 
запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії 
торгівлі людьми на місцевому рівні. 



4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань: 
розглядає пропозиції структурних підрозділів Баштанської міської ради, 

громадських організацій щодо визначення пріоритетних напрямків з питань 
ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою 
статі та протидії торгівлі людьми в Баштанській міській раді; 

бере участь у розробленні проектів місцевих програм та/або заходів 
стосовно реалізації державної політики з питань ґендерної рівності, запобігання 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 
людьми; 

готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі; 

вивчає міжнародний досвід, досвід інших громад, що належить до 
компетенції Координаційної ради, та готує пропозиції щодо його 
запровадження в Баштанській міській раді; 

ініціює проведення моніторингу виконання відповідних місцевих програм 
та/або заходів, їх впливу на ситуацію в Баштанській міській раді та 
досліджень/аналітичних матеріалів з питань ґендерної рівності, запобігання 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 
людьми; 

ініціює проведення ґендерного аналізу бюджетних програм Баштанської 
міської ради) з метою визначення рівня забезпечення потреб та задоволення 
інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі їх реалізації, а також 
виявлення у відповідній сфері/галузі ґендерних розривів, ґендерної 
дискримінації та причин їх виникнення; 

ініціює проведення моніторингу ґендерно-чутливих бюджетних програм 
Баштанської міської ради з точки зору зменшення ґендерних розривів, 
ґендерної дискримінації, забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок і 
чоловіків та/або їх груп у процесі реалізації цих програм; 

ініціює проведення навчання працівників/-ниць Баштанської міської ради з 
питань ґендерної проблематики, спрямованого на розвиток відповідних 
навичок під час реалізації завдань у цій сфері; 

сприяє проведенню інформаційно-просвітницької діяльності з питань 
ґендерної рівності, а також щодо форм, причин і наслідків домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі, формування 
нетерпимого ставлення у мешканців та мешканок Баштанської міської ради до 
насильницької моделі поведінки. 

5. Координаційна рада має право: 
утворювати в разі потреби робочі групи із залученням представників 

місцевих державних адміністрацій, правоохоронних органів, наукових установ, 
громадських об’єднань та іноземних неурядових організацій(за згодою їх 
керівників) для ефективної реалізації своїх завдань з питань ґендерної рівності, 



запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії 
торгівлі людьми; 

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 
Баштанської міської ради інформаційні та аналітичні матеріали, статистичні 
дані, документи, що використовуються у бюджетному процесі, необхідні для 
виконання покладених на неї завдань; 

організовувати проведення конференцій, нарад, семінарів, робочих 
зустрічей з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.  

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє з місцевими державними адміністраціями, правоохоронними 
органами, науковими установами, громадськими об’єднаннями та іноземними 
неурядовими організаціями.  

7. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, 
секретаря та членів Координаційної ради. 

До складу Координаційної ради можуть входити представники 
підприємств, установ незалежно від їх форм власності, а також громадських 
об’єднань та іноземних неурядових організацій.  

Персональний склад Координаційної ради визначає і затверджує її голова. 
8. Голова Координаційної ради здійснює керівництво діяльністю 

Координаційної ради, 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. 

Заступник голови Координаційної ради виконує повноваження голови 
Координаційної ради у разі його відсутності. 

Секретар Координаційної ради: 
скликає за дорученням голови Координаційної ради засідання; 
забезпечує підготовку прядку денного та матеріалів до засідання 

Координаційної ради з урахуванням пропозицій від членів Координаційної 
ради; 

забезпечує ведення протоколів засідання Координаційної ради; 
здійснює оцінку/моніторинг стану реалізації/виконання рішень 

Координаційної ради та регулярно інформує голову та членів Координаційної 
ради з цього питання; 

виконує в межах компетенції доручення голови Координаційної ради.  
9. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться 

відповідно до плану роботи, який затверджує голова Координаційної ради, але 
не рідше ніж один раз на три місяці. 

10. Засідання Координаційної ради веде голова або за його дорученням 
заступник голови. 

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



11. Для участі у засіданнях Координаційної ради можуть запрошуватися 
посадові особи місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, представники громадських 
об’єднань, засобів масової інформації.  

12. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням, 
простою більшістю голосів членів Координаційної ради, присутніх на засіданні. 
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні 
Координаційної ради.  

13. Рішення Координаційної ради оформлюється протоком, який підписує 
головуючий, та носять рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані 
шляхом видання розпорядження або надання доручень Баштанським міським 
головою.  

15. Про свою діяльність Координаційна рада систематично інформує 
мешканців та мешканок Баштанської міської ради у засобах масової інформації.  

15. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Координаційної ради здійснює фінансовий відділ. 

 

 

 Перший заступник 

 міського голови                                             Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ  
 


