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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про обласну Координаційну раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству 

та протидії торгівлі людьми 
 

1. Обласна Координаційна рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демо-
графічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та про-
тидії торгівлі людьми (далі – Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим 
органом, утвореним при обласній державній адміністрації. 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 
а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 
прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 
Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим 
Положенням. 

3. Основними завданнями Ради є: 

1) розгляд питань щодо сім’ї (у тому числі сімей, які опинилися у склад-
них життєвих обставинах), ґендерної рівності, дискримінації за ознакою статі, 
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, 
протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, повернення, реабілітації жертв 
такої торгівлі; 

2) сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального 
батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, 
утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству; 

3) інформування облдержадміністрації та громадськості про стан реалі-
зації в області державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, демо-
графічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії 
торгівлі людьми.  

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

1) розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій щодо 
визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки сім’ї (у тому числі 
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах), демографічного роз-
витку, удосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
та чоловіків, запобігання дискримінації за ознакою статі, протидії торгівлі 
людьми, запобігання та протидії домашньому насильству; 
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2) бере участь у розробленні проєктів обласних програм та інших актів 
стосовно реалізації державної політики з питань сім’ї (у тому числі сімей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах), ґендерної рівності, дискримінації 
за ознакою статі, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобі-
гання та протидії домашньому насильству; 

3) готує пропозиції щодо удосконалення діяльності центральних та місце-
вих органів виконавчої влади з питань забезпечення взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

4) вивчає світовий досвід з питань, що належать до компетенції Коорди-
наційної ради, та готує пропозиції щодо його запровадження в області; 

5) сприяє проведенню моніторингу виконання відповідних державних, 
обласних цільових програм, їх впливу на ситуацію в регіонах, досліджень з пи-
тань сім’ї (у тому числі сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах), 
ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, протидії торгівлі людьми; 

6) сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та науково-методичної 
роботи, спрямованої на відродження національних традицій та впровадження 
світового досвіду, зокрема щодо створення сімей з двома та більше дітьми, 
зміцнення та підвищення ролі сім’ї як основного осередку відтворення насе-
лення, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя, зменшення 
масштабів трудової міграції, насамперед зовнішньої, збереження та відтворення 
життєвого і трудового потенціалу населення; 

7) бере участь у підготовці пропозицій щодо укладення міжнародних до-
говорів з питань, що належать до компетенції Ради; 

8) сприяє поширенню різних форм сімейного виховання дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, 
прийомні сім’ї тощо). 

5. Рада  має право: 

1) утворювати в разі потреби робочі групи із залученням представників 
органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науко-
вих установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) для підго-
товки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань сім’ї, 
ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домаш-
ньому насильству, протидії торгівлі людьми; 

2) одержувати в установленому порядку від органів державної виконавчої 
влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладе-
них на неї завдань; 

3) організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та семі-
нарів з питань, що належать до компетенції Ради. 

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з місце-
вими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громад-
ськими організаціями.  
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7.Діяльність Ради проводиться на громадських засадах. 

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану 
роботи, який затверджується головою Ради, але не рідше одного разу на три 
місяці.  

9. Засідання Ради веде її голова або за його дорученням – заступник 
голови.  

10. Засідання є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як поло-
вина членів Ради.  

11. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій незалежно від форм власності.  

12. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою біль-
шістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні.  

13. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалі-
зовані шляхом прийняття розпоряджень чи доручень голови обласної 
державної адміністрації. 

14. Рада систематично інформує про свою діяльність громадськість у 
засобах масової інформації.  

15. Організаційно-методичне забезпечення діяльності Ради здійснює 
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


