
 Додаток 1 

до рішення ______ сесії  

  Барської міської ради 

______ скликання 

від _____  ______  2023 р. №___ 
  

  

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про міжвідомчу раду з питань сім’ї,  соціальної підтримки сімей Захисників та 

Захисниць, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, 

запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми 

1.  Міжвідомча рада з питань сім’ї, соціальної підтримки сімей Захисників та Захисниць, 

інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми (далі – Рада) є тимчасовим 

консультативно-дорадчим органом, утвореним при міській раді.  

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами 

Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів 

України, рішеннями сесії Барської міської ради, розпорядженнями міського голови цим 

Положенням.  

3. Основними завданнями Ради є:  

 1) сприяння в територіальній громаді реалізації ефективної державної політики з питань 

сім’ї, соціальної підтримки сімей Захисників та Захисниць, інтеграції внутрішньо 

переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми;  

2) розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації 

державної політики з питань сім’ї, соціальної підтримки сімей Захисників та Захисниць 

України, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, запобігання 

домашньому насильству, попередженню та протидії торгівлі людьми, зокрема 

ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, надання їм допомоги;  

3) сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, 

збереженню та зміцненню інституту сім’ї, утвердженню рівних прав і можливостей жінок 

та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному 

сирітству;  

4) інформування громадськості про стан реалізації в територіальній громаді державної 

політики з питань сім’ї, соціальної підтримки сімей Захисників та Захисниць України, 

інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), гендерної рівності, запобігання 

домашнього насильства та протидії торгівлі людьми.  

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:  

1) розглядає пропозиції виконавчих органів міської ради, громадських організацій щодо 

визначення пріоритетних напрямів соціальної підтримки та допомоги сім’ям, підтримки 

сімей Захисників та Захисниць України, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), 

запобігання домашньому насильству, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;  

2) вивчає стан виконання відповідних місцевих програм та готує висновки щодо 

доцільності їх прийняття стосовно реалізації державної політики з питань сім’ї, соціальної 



підтримки сімей Захисників та Захисниць України, інтеграції внутрішньо переміщених 

сімей (осіб), запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми;  

3) вносить у разі потреби пропозиції керівництву міської ради  щодо покращення 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері реалізації державної сімейної та 

гендерної політики, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;  

4) вивчає досвід інших територіальних громад з питань що належать до компетенції Ради, 

та готує пропозиції щодо його запровадження в громаді. 

5) сприяє проведенню інформаційно-аналітичної та методичної роботи, спрямованої на 

відродження національних традицій, впровадження світового досвіду, зокрема щодо 

створення сімей з двома та більше дітьми, зміцнення і підвищення ролі сім’ї в цілому, 

підтримки сімей Захисників та Захисниць України, інтеграції внутрішньо переміщених 

сімей (осіб);  

6) 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 експертні та робочі групи із залученням представників 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ 

та громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготовки пропозицій щодо 

ефективної реалізації в області державної політики з питань  сім’ї,  соціальної  підтримки 

сімей Захисників  та Захисниць України, інтеграції внутрішньо переміщених сімей (осіб), 

ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;  

2) одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, від 

підприємств, установ та організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для 

виконання покладених на неї завдань;  

3) організовувати проведення нарад, семінарів тощо з питань, що належать до компетенції 

Ради.  

 6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з виконавчими органами 

міської ради, громадськими організаціями, а також з міжнародними організаціями.  

7. Раду очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

8. До складу Ради входять голова Ради, його заступник, секретар і члени Ради. До складу 

Ради можуть бути включені, представники установ, громадських організацій та фондів, 

зокрема міжнародних.  

9. Персональний склад Ради затверджується відповідним рішенням сесії міської ради. У 

разі коли член Ради не може бути присутнім на засіданні особисто він має право 

делегувати свої повноваження іншому представнику організації чи установи, яку 

представляє.  

10.Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.  

11. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться відповідно до плану 

роботи, який затверджує голова Ради, але не рідше ніж один раз на три місяці.  

12. Засідання Ради веде голова або, за його дорученням, заступник голови.  

13. Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися представники підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми власності.  



14. Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю 

голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є 

голос головуючого на засіданні.  

15. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.  

16. Рада систематично інформує про свою діяльність громадськість у засобах масової 

інформації.  

17. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює Управління соціальної 

політики та охорони здоров’я Барської міської ради..  
 

 

 

Начальник управління соціальної                                          Тамара  КУШНІР 

політики та охорони здоров’я 
 

  
 


