
 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
  РІШЕННЯ 

 

18 березня 2021 року                                           № 81 

 

Про визначення структурного підрозділу, 

який здійснює заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі на території Слобожанської 

селищної ради 

 

 Відповідно до пунктів 23 та 24 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року 

№ 658, на виконання власних повноважень зазначених у статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 

виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Визначити структурний підрозділ, який проводить роботу з прийому та 

реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на 

факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також 

роботу з кривдниками відповідно до Законів України “Про запобігання та протидію 

домашньому насильству”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” 

та Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 – відділ соціального захисту населення 

(начальник Халіна О.О.). 

2. Старостам Слобожанської селищної ради (Бутко А. В., Северін В.О., Русін Ю 

В., Стадник Р.В., Лисак Т.М.)  забезпечити виявлення фактів насильства та повідомляти про 

них не пізніше однієї доби заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Тимченко О.В. та відділ соціального захисту населення (начальник Халіна 

О.О.). 

3. Старости Слобожанської селищної ради (Бутко А. В., Северін В.О., Русін Ю В., 

Стадник Р.В., Лисак Т.М.) є персонально відповідальними за забезпечення своєчасного та 

ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі на території закріплених за ними населених пунктів. 

4. Вважати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради «Про визначення відповідальної особи, яка здійснює заходи 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 

території Комсомольської селищної ради» від 06.06.2019 року № 170. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О.В. 

Слобожанський 

селищний голова        Дмитро ДІХТЯР 


