
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 

24.02.2022р.   смт Ємільчине №44 
 
         
Про внесення змін у рішення 
виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради № 126  
від 18.09.2019р.  «Про 
Координаційну раду з питань 
сімейної, гендерної політики, 
демографічного розвитку, протидії 
торгівлі людьми та домашньому 
насильству» (зі змінами) 

 

 
Відповідно до законів України  «Про протидію торгівлі людьми», «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет селищної ради 
 
ВИРІШИВ: 

 
1. Внести зміни у положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого 
комітету Ємільчинської селищної ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради від 18.09.2019 р. № 126 «Про Координаційну раду з питань 
сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та 
домашньому насильству» (зі змінами), виклавши його в новій редакції згідно Додатку 1. 
 
2. Внести зміни до складу Координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики, 
демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству 
Ємільчинської селищної ради, затвердженогорішенням виконавчого комітету Ємільчинської 
селищної ради  від 18.09.2019 р. № 126 «Про Координаційну раду з питань сімейної, 
гендерної політики, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому 
насильству» (зі змінами) виклавши його в новій редакції згідно Додатку 2. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голову Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 

 
 
 
 



 Додаток 1 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
24.02.2022 р. №44 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Координаційну раду з питань сімейної, гендерної політики, демографічного 

розвитку, протидії торгівлі людьми та домашньому насильству  
 

1. Координаційна рада з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, 
протидії торгівлі людьми та домашньому насильству (далі – Координаційна рада) є 
консультативно-дорадчим органом при Ємільчинській селищній раді і покликана сприяти 
реалізації державної сімейної політики; відновленню сімейних цінностей, забезпеченню 
рівноправної участі жінок у процесі становлення державності; поліпшенню системи 
соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 
удосконаленню системи заходів щодо попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми.  

 
2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 
України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства України освіти та науки, молоді 
та спорту, розпорядженнями голови обласної адміністрації, рішеннями виконавчого комітету 
селищної ради, розпорядженнями голови селищної ради, а також цим Положенням. 

 
3. До складу Координаційної ради можуть входити представники структурних 

підрозділів селищної ради, районних установ, громадських організацій, благодійних фондів, 
територіальних громад та інших (за згодою), робота яких спрямована на соціальний захист 
прав сімей, дітей та жінок.   

 
4. Основними завданнями координаційної ради є:  
- оперативна координація заходів з питань сімейної, гендерної, демографічної політики, 

попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми в громаді та надання відповідної 
допомоги; 

- сприяння формуванню позитивного  ставлення до сім'ї, відповідального батьківства, 
відродженню та збереженню національних,  сімейних  цінностей,  утвердженню рівних прав і 
можливостей  жінок  та  чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання 
соціальному сирітству; 

- участь у підготовці разом з відповідними структурними підрозділами селищної ради, 
установами,громадськими організаціями  обґрунтованих пропозицій та цільових програм з 
питань сімейної, гендерної, демографічної політики, попередження насильства в сім’ї, 
протидії торгівлі людьми в Ємільчинській територіальній громаді для подання голові 
селищної ради та обласної  державної адміністрації.   

 
5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:  
- розглядає питань, які стосуються  питань запобігання та протидії домашньому 

насильству за ознакою статі, на території Ємільчинської територіальної громади; 
- бере участь разом з громадськими організаціями у розробці проектів рішень селищної 

ради та її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань сімейної, 
гендерної, демографічної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі 
людьми; 

- бере участь у вивченні  світового  досвіду з питань, що належать до компетенції 
Координаційної ради, та  підготовка пропозицій щодо його запровадження в громаді; 



- підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури; 
- бере участь у проведенні моніторингів (досліджень), пов’язаних з вирішенням питань 

сімейної, гендерної, демографічної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії 
торгівлі людьми; 

- організовує та бере участь у проведенні урочистих заходів, соціальних акцій, 
конференцій, засідань «круглого столу», навчальних семінарів, інших масових заходів, 
пов’язаних з вирішенням питань сімейної, гендерної, демографічної політики, попередження 
насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми; 

- інформує через засоби масової інформації населення про роботу координаційної ради; 
- бере участь в розробленні заходів щодо здійснення всебічної допомоги сім’ям, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, запобігання та 
протидія домашньому насильству на території Ємільчинської територіальної громади; 

- координує діяльність представників підприємств, установ, організацій, незалежно від 
форм власності, виконавчих органів селищної ради, громадських організацій,  інших служб 
щодо вирішення проблем запобігання та протидії домашньому насильству на території 
Ємільчинської територіальної громади; 

- ініціює громадський контроль за дотриманням чинного законодавства з питань щодо 
запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми;  

- сприяє взаємодії державних органів та громадськості з питань щодо усунення причин 
та умов, сприяючих здійсненню домашнього насилля; 

- надає закладам та організаціям, окремим громадянам методичну та практичну 
допомогу, консультації з питань, що входять до компетенції координаційної Ради; 

- проводить роз’яснювальну роботу за допомогою засобів масової інформації, сприяє 
підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею 
людьми; 

- надає допомогу особам, що  постраждали від торгівлі людьми, зокрема у 
працевлаштуванні та професійному навчанні; 

- співпрацює з громадськими організаціями, що провадять діяльність, пов’язану з 
протидією торгівлі людьми; 

- проводить інформаційно-просвітницьку роботу  з питань подолання стереотипів щодо 
ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування 
відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету і духовній 
сфері; 

- проводить конференції, засідання круглих столів, навчальні семінари, інші масові 
заходи з питань гендерної рівності на території Ємільчинської територіальної громади; 

- сприяє розповсюдженню соціальної реклами на території Ємільчинської 
територіальної громади у закладах охорони здоров’я, закладах освіти, культури з питань 
здорового способу життя та відповідального батьківства, протидії торгівлі людьми та 
гендерної рівності. 

 

 6. Координаційна рада має право:  
- запрошувати на свої засідання представників від  органів  виконавчої влади, 

Новоград-Волинської районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності; 

- делегувати своїх представників на засіданнях колегії Новоград-Волинської 
райдержадміністрації та засіданнях районної ради при розгляді питань сімейної, гендерної, 
демографічної політики, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми в 
громаді. 

 
7. Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться в разі 

необхідності, але не рідше одного разу у квартал. Засідання координаційної ради веде голова 
або за його  дорученням заступник голови. 



 
8. Рішення координаційної ради приймаються простою більшістю голосів членів ради, 

присутніх на її засіданнях, та оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій і подаються 
на розгляд заступнику голови селищної ради – голові координаційної ради. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.  

Рішення координаційної ради мають рекомендаційний характер.   
3асідання координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше як 

половина від загальної кількості її членів. 
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується 

головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам координаційної ради.  
Член координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може 

викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.  
Пропозиції та рекомендації координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом 

видання розпорядження селищного голови, прийняття проектів рішень селищної ради та її 
виконавчого комітету. 

 
9. Персональний склад членів координаційної ради затверджується рішенням 

виконавчого комітету селищної ради. Члени координаційної ради працюють на громадських 
засадах, при необхідності її голова вносить пропозиції щодо заохочування членів 
координаційної ради за їх активну роботу.  

 
10. Координаційну раду очолює її голова, який за посадою є заступником селищного 

голови, що координує питання освіти,  сім’ї, культури та туризму, молоді, фізичної культури 
і спорту, праці, соціального захисту, охорони здоров’я. На час відсутності голови 
координаційної ради його обов’язки виконує  заступник.  

 
11. Голова координаційної ради: 
- організовує роботу координаційної ради; 
- доводить до відома членів координаційної ради рішення Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та облдержадміністрації, що 
стосуються державної політики з питань сімейної, гендерної, демографічної політики, 
попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми на всій території України.  

12. Організаційне забезпечення діяльності координаційної ради здійснюється відділом 
соціального захисту населення Ємільчинської селищної ради.  

13. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях координаційної ради забезпечує її 
секретар. 
 
 

Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 24.02.2022 р. №44 

 
СКЛАД 

Координаційної ради з питань  сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, 
протидії торгівлі людьми та домашньому насильству 

 
1. Онищук  

Ольга Василівна 
- заступник селищного голови, голова координаційної 
ради; 
 

2. Остапчук  
Інна Петрівна 

- секретар селищної ради, заступник голови 
координаційної ради; 

3. Шомко  
Валентина Олегівна 

- головний спеціаліст відділу соціального захисту селищної 
ради, секретар координаційної ради; 

Члени ради : 

4. Брановицька  
Наталія Іванівна 

- директор КНП «Ємільчинська лікарня» селищної ради 

5. Гресько  
Віра Сергіївна 

- начальник служби у справах дітей селищної ради; 

6. Денисюк  
Ірина Михайлівна 

- фахівець (практичний психолог) КУ «Ємільчинський 
інклюзивно-ресурсний центр» селищної ради; 

7. Жилюк  
Людмила Григорівна 

- завідувач сектору молоді та спорту відділу освіти, молоді 
та спорту селищної ради; 

8. Коваленко  
Андрій Андрійович  

- начальник юридичного відділу Ємільчинської селищної 
ради; 

9. Серпутько  
Ірина Володимирівна 

- завідувач  відділенням соціальної роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю КУ «Центр надання соціальних 
послуг»; 

10. Ширма  
Наталія Василівна 

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту 
селищної ради; 

11. Аксіненко  Євген 
Анатолійович  
 

- дільничний офіцер поліції лейтенант поліції  
Ємільчинського відділу поліції Новоград-Волинського 
відділення Національної поліції ГУНП в Житомирській  
області (за згодою);  

12. Ярошук  
Альона Григорівна 

- директор КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» селищної ради. 

 

Заступник селищного голови Ольга ОНИЩУК 
 
 




