
УКРАЇНА  
Бурпі гинсі.ка міська рада
1 в а по- Ф р а н к і в с ь к ої о б .з а ст і

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

віл .<?и . -З-̂ о-С̂  м.Бурштин №

Про міську М іжвідомчу раду з питань сім’ї, 
тендерної рівності,демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім'ї 
та протидії торгівлі людьми, 
створеної при Бурштинській міській раді

На виконання законів України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про 
попередження насильства в с ім ’ї», постанови Кабінету Міністрів України від 
05.09.2007р. №  1087 «Про консультативно -  дорадчі органи з питань сім'ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку,запобігання насильству в сім’ї 
та протидії торгівлі людьми», на виконання розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації від 13.03. 2015 року № 142 «Про обласну 
Міжвідомчу раду з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку,запобігання насильству в с ім ’ї та протидії торгівлі людьми»:

т  ’

1. Утворити міську Міжвідомчу раду з питань сім ’ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку запобігання насильству в с ім ’ї та протидії торгівлі
людьми у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити положення про міську Міжвідомчу раду з питань сім'ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку,запобігання насильству в сім’ї 
та протидії торгівлі людьми, додаток 2 додається.

3. Затвердити заходи роботи міської Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку,запобігання насильству в сім’ї
та протидії торгівлі людьми, додаток 3 додається.



4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Козар М.С.

Міський голова



Додаток №1 
до розпорядження 

міського голови
ВІД -Ю -О Ц

СКЛАД
1 .Козар
Марія Степанівна - заступник міського голови Бурштинської

міської ради, голова міської Міжвідомчої
ради

2.Коцур
Світлана Богданівна

З.Кайдан 
Лілія Романівна

Члени міської Міжвідомчої ради :
Козар.С.О.

Тутка М.О.

Савчин О.М.

Кравчишин О.Я.

начальник відділу соціального 
захисту населення Бурштинської

міської ради,
заступник голови міської Міжвідомчої

ради

завідувач сектору з питань праці, 
контролю за правильністю 

призначень пенсій,соціальних 
допомог, субсидій та зв'язків з 

громадськістю, 
секретар міської Міжвідомчої

ради

- начальник відділу у спрах дітей 
Бурштинської міської ради 

начальник відділу освіти 
Бурштинської міської ради 
заступник головного лікаря 

Бурштинської міської лікарні 
начальник організаційного 

відділу Бурштинської міської
ради

начальник відділу у спрах 
молоді і спорту Бурштинської 

міської ради

Олексин Г.М.



Данилюк В.Д.

Петровська 0.1.

Климишин М.Р

о.М.Рожко

начальник юридичного 
відділу Бурштинської міської

ради
начальник фінансового 

відділу Бурштинської міської
ради

начальник Бурштинського 
відділення РВ УМВС України 

в Івано-Франківській 
області(за згодою) 

БФ «Карітас» -Бурштин 
-УГКЦ»(за згодою)



Додаток №2 
до розпорядження  

міського голови 
від ЧіЬ

ПОЛОЖ ЕННЯ

про міську Міжвідомчу раду 
з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку,запобігання  

насильству в сім’ї  та протидії торгівлі людьми  
Бурштинської міської ради

1. Міська Міжвідомча рада з питань с ім ’ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку,запобігання насильству в с ім ’ї та протидії торгівлі 
людьми (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Бурштинській 
міській раді, утвореним з метою сприяння постійному удосконаленню 
державної тендерної, сімейної політики в місті, узгодженості дій органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
громадських організацій у вирішенні питань, пов’язаних із реалізацією 
сімейної політики, забезпеченням рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків, попередженням насильства в с ім ’ї, протидії торгівлі людьми.

2. Рада створюється розпорядженням голови міської ради.
3. Рада проводить свою роботу згідно з планом роботи, затвердженим 

головою Ради.
4. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

'Л/ України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, 
розпорядженнями голови міської ради та цим Положенням.

5. Основними завданнями Ради є:
5.1. Сприяння формування в місті ефективної державної політики з 

питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку,запобігання 
насильству в с ім 'ї  та протидії торгівлі людьми ;

5.2. Розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці 
щодо реалізації державної політики з питань с ім ’ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку,запобігання насильству в с ім ’ї та протидії торгівлі 
людьми, зокрема розшуку,повернення, реабілітації жертв торгівлі, 
запобігання насильству у сім'ї;

5.3.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;

5.4. Інформування департаменту соціальної політики обласної 
державної адміністрації, громадськості про стан реалізації державної 
політики з питань сім ’ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку,запобігання насильству в с ім ’ї.

6. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
6.1. Розглядає пропозиції місцевих органів виконаної влади, установ та 

громадських організацій щодо визначення приоріФетних напрямків 
соціальної підтримки сім'ї, демографічного розвитку,запобігання насильству 
в сім’ї , вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків,протидії торгівлі людьми.

6.2. Здійснює аналіз програм місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, спрямованих на виконання основних 
напрямків тендерної, сімейної політики, демографічного розвитку, 
попередження насильства в с ім ’ї та протидії торгівлі людьми.

6.3. Готує пропозиції щодо забезпечення взаємодії суб'єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

6.4. Вивчає світовий досвід з питань, що належать до компетенції Ради, 
та готує пропозиції щодо його запровадження в місті.

6.5. Забезпечує підготовку, проведення конференцій, нарад, семінарів з 
питань, що належать до компетенції Ради.

6.6.Ініціює проведення моніторингу виконання відповідних державних 
та обласних цільових програм, їх впливу на ситуацію в місті, досліджень з 
питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку,запобігання
насильству в с ім 'ї  та протидії торгівлі людьми.

7. Рада має право:

7.1 .Утворювати, у разі потреби, експертні та робочі групи за участю 
представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
наукових установ, навчальних закладів (за погодженням з керівництвом) та 
громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій щодо 
ефективної реалізації державної політики з питань сім ’ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку,запобігання насильству в с ім ’ї га протидії торгівлі 
людьми

7.2. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів 
виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій 
інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених 
на неї завдань, що належать до її компетенції.



7.3. Скликати наради, проводити конференції з питань, що належать 
до компетенції Ради.

7.4.Залучати представників органів місцевого самоврядування, 
громадських об ’єднань та інших організацій для розгляду питань, що 
належать до компетенції Ради.

8. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться при 
потребі, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради веде голова, а в 
разі його відсутності -  заступник голови.

9. Рішення Ради приймаються більшістю голосів і оформляються у 
вигляді протоколу, що підписується головою Ради.

10. Рішення Ради мають рекомендаційний характер .
1 1. Члени Ради виконують свої функції на громадських засадах.

12.Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює відділ 
соціального захисту населення Бурштинської міської ради.



Додаток №3 
до розпорядження  

міського голови
від2с -.о ч . і 6 "№ .

ПЛАН

роботи міської Міжвідомчої ради 1 
з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку,запобігання  

насильству в сім’ї  та протидії торгівлі людьми  
Бурштинської міської ради на 2015 рік

№ п/п Захід Термін
Відповідальні за 

виконання

1 Обговорення плану роботи міської 
Міжвідомчої ради на 2015 рік

II квартал

Секретар
міської Міжвідомчої
ради

---

2 Облік сімей з дітьми, які знаходяться в 
складних життєвих обставинах

Нквартал
Відділ у справах дітей 
Бурштинської міської
ради

3 Формування тендерної культури в 
учнівському середовищі

ІІквартал

відділ освіти міської 
ради,
відділ у справах молоді 
і спорту міської ради, 
відділ у справах дітей 
міської ради

4
Ефективне вирішення проблеми домашнього 

насильства через інформаційно- 
просвітницьку діяльність

ІУквартал

відділ у справах молоді 
і спорту міської ради, 
відділ у справах дітей 
міської ради 
Бурштинське 
відділення РВ УМВС 
України в Івано- 
Франківській області

5 Виявлення та попередження і подолання 
насильства над дітьми у сім'ї IIІ квартал

відділ освіти міської 
ради,
відділ у справах дітей



і

міської ради, 
аурштинське 
відділення РВ УМВС 
України в Івано- 
Франківській області

6

*

Основні питання та тенденції запобігання 
протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, 

повернення, реабілітація жертв торгівлі.
ІІІквартал

Відділ соціального 
захисту населення, 
відділ освіти міської 
ради,
відділ у справах молоді 
і спорту міської ради, 
відділ у справах дітей 
міської ради

7
Відродження та збереження національних
сімейних цінностей, утвердження рівних 

прав і можливостей жінок та чоловіків у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства

111 квартал Відділ соціального 
захисту населення

8 Робота відділу у справах дітей щодо 
відповідального батьківства, запобігання 

соціальному сирітству
ІІІквартал відділ у справах дітей 

міської ради

9

Про стан видачі посвідчень батьків і дітей 
багатодітних сімей

ІІквартал Відділ соціального 
захисту населення

10 Тендерна реконструкція українського 
суспільства

ІУкваргал Відділ соціального 
захисту населення

і.................................................
1 1 .Забезпечення тендерної рівності в процесі 

надання соціальних послуг жінкам у центрі 
зайнятості

ІІІквартал Районний центр 
зайнятості

| 12

Тендерні стереотипи в домашньому житті та 
шляхи їх подолання

IV квартал Відділ соціального 
захисту населення

13
Огляд масштабів торгівлі людьми в Україні: 
«Торгівля людьми-сучасний прояв рабства»

ІІІквартал Відділ соціального 
захисту населення



14

Інформаційно-роз'яснювальна робота серед 
молоді , учнів,дітей (до 16 грудня «Стоп 

насильству!») - дискусії, бесіди, обговорення 
«Не стань живим товаром»,

«Шлях у доросле життя: зроби його 
безпечним»,

«Торгівля людьми: бізнес на дітях»

IV квартал

відділ освіти міської 
ради,
відділ у справах молоді 
і спорту міської ради, 
відділ у справах дітей 

міської ради

15
Законодавчі та інституційні засади реалізації 

політики у сфері протидії торгівлі людьми
11 квартал Відділ соціального 

захисту населення

16 Підсумки роботи міської Міжвідомчої ради 
за 2015 рік

IV квартал

Відділ соціального 
захисту населення, 
відділ освіти міської 
ради,
відділ у справах молоді 
і спорту міської ради, 
відділ у справах дітей 

міської ради, 
Бурштинське 

відділення РВ УМВС 
У країни в Івано- 

Франківській області


