
Протокол №  1 від 28.03.2017

засідання координаційної ради з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім ї та протидії торгівлі людьми.

Присутні:

перший заступник голови районної державної адміністрації, 
голова координаційної ради
начальник управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації, заступник голови координаційної ради 
начальник відділу контролю та кадрової роботи управління 
соціального захисту населення районної державної 
адміністрації,
секретар координаційної ради
головний лікар КУ «Районний центр первинно -  медико- 
санітарної допомоги»
начальник служби у справах дітей районної державної 
адміністрації
начальник відділу освіти райдержадміністрації 
директор районного центру зайнятості 
голова районного Товариства Червоного Хреста 
директор центру соціальної служби сім ї дітей та молоді

Порядок денний
1. Розгляд питань щодо сім’ї, тендерної рівності, дискримінації за ознакою статі, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі
людьми. . ,.. .

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.

Мар’ясов Р.В. -  

Коротич Ю.В.- 

Лосєва О.Б. -

Андрійчук В.В. -

Лваник А.М. -

Кременчуцький А.М.- 
Перепелиця Л.С. -  
Бєлєнкова А.М. - 
Смага І.І.

Слухали

Начальник служби у справах дітей Кремінської райдержадміністрації Іваник 
А М зазначив, що існує затверджений порядок розгляду звернень щодо насильства в 
сім’ї зокрема, по відношенню до дитини. Якщо батьки не в змозі забезпечити належне 
виховання та утримання дитини, держава повинна надати необхідну соціальну та
економічну допомогу. . „

Станом на 01.04.2017 р. на обліку служби у справах дітей Кремінської
райдержадміністрації перебуває 17 дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах. Із них всі 17 перебувають у сім’ях де батьки ухиляються від виконання
батьківських обов’язків. На батьків 3 дітей _ Ч к Г л Т ™
райдержадміністрацією подано позов до Кремінського районного суду про по . 
батьківських прав. 2 дітей перебувають в Кремінській санаторній загальноосвітній 
школі інтернаті. Молодшу дитину влаштовано до обласного дитячого будинку № 2.



Протягом 1 кварталу 5 дітей, які перебувають на обліку були відвідані 
працівниками служби у справах дітей, Кремінського ЦССССДМ та Кремінського 
Відділу Поліції. Службою у справах дітей направлено 3 клопотання до Кремінського 
Відділу Поліції про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за 
неналежне виконання батьківських обов’язків.

Протягом І кварталу 2017 року у Кремінському районі службою у справах дітей 
спільно з Кремінським Відділом Поліції в Кремінському професійному ліцеї проведено 
профілактичну лекцію про профілактику злочинності та бездоглядності серед 
неповнолітніх.

Протягом І кварталу Кремінським районним судом за позовом Кремінської 
райдержадміністрації позбавлено 4 батьків стосовно 5 дітей.

В даний час на розгляді Кремінського районного суду перебуває 3 справи за 
позовом Кремінської районної державної адміністрації про позбавлення батьківських 
прав.

Кремінським районним судом розглянуто 1 карну справи за участю 
неповнолітніх.

Кремінською райдержадміністрацією звільнено тітку від обов’язків піклувальниі _ 
над неповнолітньою племінницею за невиконання обов’язків піклувальника.

Директор центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Смага 1.1, в своєму 
виступі розповіла, в рамках проекту МБФ «Українська фундація громадського 
здоров'я» який фінансується ФНООН, спрямований на забезпечення захисту жінок і 
дівчат в умовах збройного конфлікту та розширення доступу до правової, медичної, 
соціально — психологічної допомоги, а також направлений на забезпечення підтримки 
місцевих надавачів соціальних послуг, Кремінський районний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді спільно з представниками Мобільної бригади здійснює виїзди 
у віддалені населені пункти району, проводить моніторинг та надає індивідуальні та 
групові консультації особам, які постраждали від тендерно — обумовленого насильства. 
Протягом І кварталу 2017 року здійснено 36 виїздів, охоплено 15 населених пунктів 
району, виявлено 98 клієнтів, яким надано 218 послуг. .

Проведено 2 вуличні акції в Нововодяному та Діброві «Насильству -  ні» з 
роздачею буклетів також проведені міні — тренінги «Чи є це насильство?» для житєліе 
Невського та на базі КРЦСССДМ для ФСР, охоплено 52 особи.

В рамках роботи спеціалізованого формування «Мобільний консультативний 
пункт соціальної роботи». За звітний період спеціалістами центру здійснено 8 
консультувань на території Кремінського району щодо подолання гендерно- 
обумовленого насильства», охоплено 46 осіб

За І квартал 2017 перевірено 12 повідомлень щодо виникнення реальної загрози 
вчинення насильства (інформування про встановлену законодавством відповідальність, 
органи, установи та організації, які надають ту чи іншу допомогу потерпілим від 
насильства в родині), взято на контроль 1 сім’ю.

Спільно з ССД перевірено 3 повідомлення щодо скоєння кіберзлочинів відносно 
дітей, під контроль взято 3 сім’ї.

Директор Кремінського районного центру зайнятості Перепелиця Л.Н. в своєму 
виступі розповіла, на виконання Луганського обласного Плану заходів протидії 
торгівлі людьми на період до 2020 року, що в період з 03.01.2017 по 28.02.2017 року 
фахівцями центру зайнятості проведені інформаційні заходи: семінар «Запобігання 
нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» (14 осіб — 1



іахід) та Попередження зовнішньої нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми
(23 особи -  2 заходи). _ . . .

Також був проведений Семінар з питань запобігання торгівлі дітьми та
експлуатації дитячої праці (взяли участь 25 осіб) для учнівської молоді.

В секторі запобігання соціальним ризиком для осіб, що потребують соціального 
захисту, розміщена інформація щодо профілактичних та просвітницька заходів протидії 
торгівлі людьми.

Вирішили

1. Управління соціального захисту населення
- продовжувати контроль питання координації діяльності органів та установ 

по компетенції яких належить здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та 
надання допомоги постраждалими від такого насильства та протидії торгівлі людьми.

- продовжувати роботу у сфері попередження насильства в сім ї з 
”оахуванням нормативно-правових актів і механізму взаємодії суб єктів, які 
Тгдійснюють заходи попередження насильства в сім’ї.

2. Відділ освіти, ЦССДМ, управління соціального захисту населення
- продовжувати широку пояснювальну роботу щодо прав та обов язків членів

сімей з метою формування у них ненасильницького світогляду.
3. Органи внутрішніх справ . . .  ..

- продовжувати виконання пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів України
від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про 
вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу» щодо дотримання термінів подачі 
інформації про вчинення насильства в сім’ї.

4. Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
- здійснювати соціальну роботу з членами родини, що є суттєвою умовою 

подолання обставин, які обумовлюють вчинення насильства в сім’ї, та попередження їх
у майбутньому. .

5. Службі у справах дітей. .
- продовжувати контроль за родинами, які знаходяться на обліку в

соціальній службі, із залученням представників Кремінського відділу поліції в 
Луганській обл.

5. Кремінському районному центру зайнятості. >
- продовжувати роботу щодо проведення семінарів з учнями Кремінських

шкіл з питань запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці.
- проводити заходи з безробітними громадянами з питань запобігання

нелегальної трудової міграції.

Голова координаційної ради 

Секретар координаційної ради

Р.В. Мар’ясов 

О.Б. Лосева



Протокол № 2 від 27.06.2017

засідання координаційної ради з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Присутні:

перший заступник голови районної державної адміністрації, 
голова координаційної ради
начальник управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації, заступник голови координаційної ради 
начальник відділу контролю та кадрової роботи управління 
соціального захисту населення районної державної 
адміністрації,
секретар координаційної ради
головний лікар КУ «Районний центр первинно -  медико- 
санітарної допомоги»
начальник служби у справах дітей районної державної 
адміністрації
начальник відділу освіти райдержадміністрації 
директор районного центру зайнятості 
голова районного Товариства Червоного Хреста 
директор центру соціальної служби сім’ї дітей та молоді

Порядок денний
1. Розгляд питань щодо сім’ї, тендерної рівності, дискримінації за ознакою статі, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми.

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.

Мар’ясов Р.В. -  

Коротич Ю.В.- 

Лосєва О.Б. -

Андрійчук В.В. -

''"Чваник А.М. -

Кременчуцький А.М.- 
Перепелиця Л.С. -  
Бєлєнкова А.М. - 
Смага 1.1.

Слухали

Начальник служби у справах дітей Кремінської райдержадміністрації Іваник 
А.М. зазначив, що існує затверджений порядок розгляду звернень щодо насильства в 
сім’ї, зокрема, по відношенню до дитини. Якщо батьки не в змозі забезпечити належне 
виховання та утримання дитини, держава повинна надати необхідну соціальну та 
економічну допомогу.

Станом на 01.07.2017 р. на обліку служби у справах дітей Кремінської 
райдержадміністрації перебуває 14 дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах. Із них всі 17 перебувають у сім’ях де батьки ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків. Протягом кварталу трьох дітей переведено з обліку
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, на облік дітей, позбавлених 
батьківського піклування, оскільки за позовом Кремінської райдержадміністрації, 
Кремінським районним судом позбавлено батьківських прав мати дитини стосовно



трьох дітей. Дві дитини перебувають в Кремінській санаторній загальноосвітній школі 
інтернаті. Молодшу дитину влаштовано до обласного дитячого будинку № 2.

Протягом II кварталу чотири дитини, які перебувають на обліку були відвідані 
працівниками служби у справах дітей, Кремінським ЦССССДМ та Кремінським 
Відділом Поліції. Службою у справах дітей направлено п’ять клопотань до 
Кремінського Відділу Поліції про притягнення батьків до адміністративної 
відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Протягом II кварталу Кремінським районним судом за позовом Кремінської 
райдержадміністрації позбавлено 7 батьків стосовно 9 дітей. В одному позові (1 батько 
стосовно 2 дітей, Павленко) Кремінській райдержадміністрації відмовлено .

Кремінським районним судом розглянуто одну карну справу за участю двух 
неповнолітніх.

Директор центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Смага І.І. в своєму 
виступі розповіла, в рамках проекту МБФ «Українська фундація громадського 
здоров'я» який фінансується ФНООН, спрямований на забезпечення захисту жінок і 
дівчат в умовах збройного конфлікту та розширення доступу до правової, медичної 
соціально -  психологічної допомоги, а також направлений на забезпечення підтримай 
місцевих надавачів соціальних послуг, Кремінський районний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді спільно з представниками Мобільної бригади здійснює виїзди 
у віддалені населені пункти району, проводить моніторинг та надає індивідуальні та 
групові консультації особам, які постраждали від тендерно -  обумовленого насильства. 
Протягом II кварталу 2017 року здійснено 70 виїздів, охоплено 18 населених пунктів 
району, виявлено 203 клієнти, яким надано 498 послуг.

Проведено вуличні акції в с Нововодяному, с. Новоастрахані, Кремінній та 
с. Діброві «Насильству -  ні» з роздачею буклетів, також проведені міні -  тренінги «Чи є 
це насильство?» для жителів с. Невського, «Вчимося захищатися від насильства», 
«Подолання психологічних наслідків насильства» на базі КРЦСССДМ, охоплено 102 
особи.

В рамках роботи спеціалізованого формування «Мобільний консультативний 
пункт соціальної роботи». За звітний період спеціалістами центру здійснено 14 
консультувань на території Кремінського району щодо подолання гендер*«?- 
обумовленого насильства», охоплено 87 осіб.

За II квартал 2017 перевірено 18 повідомлень щодо виникнення реальної загрози 
вчинення насильства (інформування про встановлену законодавством відповідальність, 
органи, установи та організації, які надають ту чи іншу допомогу потерпілим від 
насильства в родині), взято на контроль 1 сім’ю.

Спільно з ССД перевірено 3 повідомлення щодо скоєння кіберзлочинів відносно 
дітей, під контроль взято 3 сім’ї.

Директор Кремінського районного центру зайнятості Перепелиця Л.Н. в своєму 
виступі розповіла, на виконання Луганського обласного Плану заходів протидії 
торгівлі людьми на період до 2020 року, що в період з 03.03.2017 по 23.06.2017 року 
фахівцями центру зайнятості проведені інформаційні заходи: семінар «Запобігання 
нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» (30 осіб -  2 
західи) та Попередження зовнішньої нелегальної трудової міграції та торгівлі людьми 
(23 особи -  2 заходи).

Також був проведений Семінар з питань запобігання торгівлі дітьми та 
експлуатації дитячої праці (взяли участь 25 осіб) для учнівської молоді.



В секторі запобігання соціальним ризиком для осіб, що потребують соціального 
захисту, розміщена інформація щодо профілактичних та просвітницька заходів протидії 
торгівлі людьми.

Вирішили

1. Управління соціального захисту населення
- продовжувати контроль питання координації діяльності органів та установ 

по компетенції яких належить здійснення заходів з попередження насильства в сім ї та 
надання допомоги постраждалими від такого насильства та протидії торгівлі людьми.

- продовжувати роботу у сфері попередження насильства в сім ї з 
урахуванням нормативно-правових актів і механізму взаємодії суб єктів, які 
здійснюють заходи попередження насильства в сім’ї.

2. Відділ освіти, ЦССДМ, управління соціального захисту населення
- продовжувати широку пояснювальну роботу щодо прав та обов язків членів 

'імей з метою формування у них ненасильницького світогляду.
“ 3. Органи внутрішніх справ . . .  ..

- продовжувати виконання пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів У країни 
від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про 
вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу» щодо дотримання термінів подачі 
інформації про вчинення насильства в сім’ї.

4. Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
- здійснювати соціальну роботу з членами родини, що є суттєвою умовою 

подолання обставин, які обумовлюють вчинення насильства в сім ї, та попередження їх 
у майбутньому.

5. Службі у справах дітей.
- продовжувати контроль за родинами, які знаходяться на обліку в 

соціальній службі, із залученням представників Кремінського відділу поліції в
Луганській обл. •

5. Кремінському районному центру зайнятості.
- продовжувати роботу щодо проведення семінарів з учнями Кремінських

шкіл з питань запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці. _
- проводити заходи з безробітними громадянами з питань запобігання

нелегальної трудової міграції.

Голова координаційної ради 

Секретар координаційної ради

Р.В. Мар’ясов 

О.Б. Лосева



Протокол № З від 19.09.2017

засідання координаційної ради з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Присутні:

начальник управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації, заступник голови координаційної ради 
начальник відділу контролю та кадрової роботи управління 
соціального захисту населення районної державної 
адміністрації,
секретар координаційної ради
головний лікар КУ «Районний центр первинно -  медико- 
санітарної допомоги»
начальник служби у справах дітей районної державної 
адміністрації
начальник відділу освіти райдержадміністрації 
директор районного центру зайнятості 
голова районного Товариства Червоного Хреста 
начальник сектору привеції, капітан Кремінського відділу 
поліції
директор центру соціальної служби сім’ї дітей та молоді 

Порядок денний
1. Розгляд питань щодо сім’ї, тендерної рівності, дискримінації за ознакою статі, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми.

. 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.

Коротич Ю.В.- 

Лосєва О.Б. -

Андрійчук В.В. -

'-'Іваник А.М. -

Кременчуцький А.М.- 
Перепелиця Л.С. -  
Бєлєнкова А.М. - 
ТалалаєвЯ.Ф. -

Смага І.І. -

Слухали

Начальник служби у справах дітей Кремінської райдержадміністрації Іваник 
А.М. зазначив, що існує затверджений порядок розгляду звернень щодо насильства в 
сім’ї, зокрема, по відношенню до дитини. Якщо батьки не в змозі забезпечити належне 
виховання та утримання дитини, держава повинна надати необхідну соціальну та 
економічну допомогу.

Станом на 01.09.2017 р. на обліку служби у справах дітей Кремінської 
райдержадміністрації перебуває 23 дитини, які опинились у складних життєвих 
обставинах. Із них всі 23 перебувають у сім’ях де батьки ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків. Протягом 3 кварталу на облік поставлено 9 дітей. Всі 9 дітей 
перебувають в КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.».



Також протягом кварталу 4 дітей (Величко) переведено з обліку дітей, 
опинились у складних життєвих обставинах, на облік дітей, позбавлених батьківське 
піклування, в зв’язку з позбавленням батьківських прав матері дітей Кремінськи 
районним^ судом відповідно позову Кремінської райдержадміністрації. Із них в даний 
час 2 дітей перебувають КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат I- 
III ст.», 1 дитина перебуває в Сєвєродонецькому обласному протитуберкульозному 
санаторії, 1 дитина тимчасово влаштована в родину бабусі.

Протягом 3 кварталу 23 дитини та їх батьки відвідані працівниками служби у 
справах дітей, Кремінського ЦССССДМ та Кремінського Відділу Поліції.

Службою у справах дітей направлено 3 клопотання до Кремінського Відділу 
Поліції про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне 
виконання батьківських обов’язків.

Протягом 3 кварталу Кремінським районним судом справи про позбавлення 
батьківських прав за позовом Кремінської райдержадміністрації не розглядались. Таких 
справ на розгляді в суді не має.

Службою у справах дітей в липні 2017 р. виявлено покинуту дитину 16.07.2ы7 
р.н., в педіатричному відділені КУ Кремінське РТМО про що складено відповідний акт. 
Батьки відмовились забрати та зареєструвати дитину. Дитину зареєстровано службою у 
справах дітей у Кремінському районному відділі державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області. В даний час 
дитину влаштовано до Луганського обласного дитячого будинку № 2.

Кремінським районним судом розглянуто 6 карних справ за участю 11 
неповнолітніх.

Директор центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Смага І.І. в своєму 
виступі розповіла, в рамках проекту МБФ «Українська фундація громадського 
здоров я», який фінансується ФНООН, спрямований на забезпечення захисту жінок і 
дівчат в умовах збройного конфлікту та розширення доступу до правової, медичної, 
соціально -  психологічної допомоги, а також направлений на забезпечення підтримки 
місцевих надавачів соціальних послуг, Кремінський районний центр соціальних cлvжб 
для сім’ї, дітей та молоді спільно з представниками Мобільної бригади здійснює виДщ 
у віддалені населені пункти району, проводить моніторинг та надає індивідуальні та 
групові консультації особам, які постраждали від тендерно — обумовленого насильства. 
Протягом III кварталу 2017 року здійснено 103 виїзди, охоплено 19 населених пунктів 
району, виявлено 304 клієнти, яким надано 627 послуг.

. Проведено вуличні акції в с.Нововодяному, с.Новоастрахані, м.Кремінній, 
с.Єпіфанівці, Макіївці та с.Діброві «Насильству -  ні!» з роздачею буклетів, також 
проведені міні -  тренінги «Чи є це насильство?» для жителів с. Невського, 
смт. Красноріченське «Насилля у сім’ї відносно людей похилого віку», «Вчимося 
захищатися від насильства», «Подолання психологічних наслідків насильства» на базі 
КРЦСССДМ, охоплено 162 особи.

За звітний період в рамках роботи спеціалізованого формування «Мобільний 
консультативний пункт соціальної роботи» спеціалістами центру здійснено 16 
консультувань на території Кремінського району щодо подолання гендерно- 
обумовленого насильства», охоплено 97 осіб.

За III кв. 2017р. перевірено 32 повідомленя щодо виникнення реальної загрози 
вчинення насильства (інформування про встановлену законодавством відповідальність,



органи, установи та організації, які надають ту чи іншу допомогу потерпілим від 
насильства в родині), потреб у супроводі не має, взято на контроль 2 сім’ї.

Постійно здійснюється роз’яснювальна, просвітницька робота серед дорослих, 
учнівської молоді, учнів загальноосвітніх шкіл району щодо протидії насильству, 
ризику потрапляння до сексуального та трудового рабства. Проводились бесіди, 
інформаційні години, дискусії, круглі столи, тренінги, тематичні заняття, відеолекторії, 
зокрема, лекція «Ми проти жорстокості та насильства», інформаційна година «Стоп 
насильству», «Взаємовідносини в сім'ї», «Безпека життя», «Сучасне рабство».

Для підвищення інформованості населення з питань протидії насильству було 
розповсюджено 106 буклетів партнерської організації УФГЗ «Насильство -  це сміття, 
яке потрібно виносити з дому».

Відвідані 69 опікунських сімей та 4 прийомні сім’ї, з метою попередження 
жорстокого поводження з дітьми, проведено роботу з опікунами, піклувальниками, 
прийомними батьками щодо дотримання прав дітей -  сиріт, позбавлених батьківського 

г піклування.
Спільно з ССД перевірено 3 повідомлення щодо скоєння кіберзлочинів відносно 

дітей, під контроль взято 3 сім’ї.
Директор Кремінського районного центру зайнятості Перепелиця Л.Н. в своєму 

виступі розповіла, на виконання Луганського обласного Плану заходів протидії 
торгівлі людьми на період до 2020 року, що в період з 03.07.2017 по 18.09.2017 року 
фахівцями центру зайнятості проведені інформаційні заходи: семінар «Запобігання 
нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці» (36 осіб -  2 
західи).

Також був проведений семінар з тендерних питань в якому взяли участь 19 осіб. 
На цьому заході була надана інформація щодо поняття про тендер, тендерну рівність та 
тендерні стереотипи, тендерні відмінності між жінками та чоловіками.

На індивідуальних консультаціях проводилась інформаційно-роз’яснювальна 
робота серед роботодавців про те, що забороняється необгрунтована відмова у 
прийнятті на роботу; не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи 

"^'встановлення прямих або непрямих переваг при укладанні, зміні та припиненні 
трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та 
національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, 
місця проживання; в оголошеннях про вакансії забороняється зазначати обмеження 
щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за 
винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, 
висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які 
працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя.

В секторі запобігання соціальним ризикам для осіб, що потребують соціального 
захисту, розміщена інформація щодо тендерної рівності та протидії торгівлі людьми. 
Громадяни мають можливість самостійно - ознайомитися із законодавчою базою з 
регулювання рівності прав жінок і чоловіків.

У газеті Кремінщина була надрукована стаття «Дискримінація загрожує 
штрафами».



Вирішили

1. Управління соціального захисту населення
пп " пР°Д°вжУвати контроль питання координації діяльності органів та установ

дГнГдГо“  НЗЛЄЖИТЬ ЗДШСНЄННЯ 3аХ°ДІВ 3 "<™р— я насильства в надання допомоги постраждалим від такого насильства та протидії торгівлі людьми.
продовжувати роботу у сфері попередження насильства в сім’ї з

злГйсУ„ нормативно-правових актів і механізму взаємодії суб’єктів які
здійснюють заходи попередження насильства в сім’ї.

2. Відділ освіти, ЦССДМ, управління соціального захисту населення
сімей з м е т ; Г Г ЖУВаТИ ШИР°КУ ПояснювальнУ Р°б°ту щодо прав та обов’язків членів сімей з метою формування у них ненасильницького світогляду.

3. Органи внутрішніх справ

від 26 04 2 0 0 ? Т л Т Г п И ВИК0НаННЯ пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів Укради
вчинення насильства6 <<Пр° .за™еРдження порядку розгляду заяв та повідомлень про
інАпп В СШ 1 аб° реальну загР°3у» ЩОДО дотримання термінів подачіінформації про вчинення насильства в сім’ї.

4. Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
- здійснювати соціальну роботу з членами родини, що є суттєвою умовою 

у” ™ :«” ’ Ж1 °6УМ°ВЛЮЮТЬ вчинення насильства в сім’ї, та попередження їх
5. Службі у справах дітей.

" пР0Д0вжувати контроль за родинами, які знаходяться на обліку в 
л7гГс™ йоблУЖ ’ 13 3аЛуЧЄННЯМ " Р і п н и к і в  Кремінського відділу поліції в

6. Кремінському районному центру зайнятості.
_ - продовжувати роботу щодо проведення семінарів з учнями Кремінсю -у

шкіл з питань запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці. тг 1
нелегальної тп™ Г -ДИТИ 3 безРобітними громадянами з питань запобіганнянелегальної трудової міграції.

Ю.В. КоротичЗаступник голови координаційної ради 

Секретар координаційної ради О.Б. Лосева



Протокол № 4 від 21.12.2017

засідання координаційної ради з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Присутні:

Коротич Ю.В.- 

Лосєва О.Б. -

Алдрійчук В.В. -

Іваник А.М. -

Кременчуцький А.М. 
Перепелиця Л.С. -  
Бєлєнкова А.М. - 
Талалаев Я.Ф. -

Смага І.І. -

начальник управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації, заступник голови координаційної ради 
начальник відділу контролю та кадрової роботи управління 
соціального захисту населення районної державної 
адміністрації,
секретар координаційної ради
головний лікар КУ «Районний центр первинно -  медико- 
санітарної допомоги»
начальник служби у справах дітей районної державної 
адміністрації
начальник відділу освіти райдержадміністрації 

директор районного центру зайнятості 
голова районного Товариства Червоного Хреста 
начальник сектору превенції, капітан Кремінського відділу 
поліції

директор центру соціальної служби сім’ї дітей та молоді

Порядок денний
1. Розгляд питань щодо сім’ї, тендерної рівності, дискримінації за ознакою статі, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 
людьми.

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.

Слухали

Начальник служби у справах дітей Кремінської райдержадміністрації 
Іваник А.М. зазначив, що існує затверджений порядок розгляду звернень щодо 
насильства в сім’ї, зокрема, по відношенню до дитини. Якщо батьки не в змозі 
забезпечити належне виховання та утримання дитини, держава повинна надати 
необхідну соціальну та економічну допомогу.

Станом на 21.12.2017 р. на обліку служби у справах дітей Кремінської 
райдержадміністрації перебуває 24 дитини, які опинились у складних життєвих 
обставинах. Із них всі 23 перебувають у сім'ях де батьки ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків. Протягом 4 кварталу на облік поставлено 1 дитину, яка в даний 
час навчається в Кремінській обласній загальноосвітній санаторній школі-інтернаті І-ІІІ 
ступенів.



висту^ИптппР-ЦЄНТРУ С0ціальн0ї служби да* с>мТ’, Дітей та молоді Смага IX в своєму
рамках^ проекту МБФ «Українська фундація громадського 

д ров я», Кремінськии раионнии центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді

пункти р а й Х Т о Г о Г "  М°“  ВИЙДИ У в^ н і  населЫункти району, проводить моніторинг та надає індивідуальні та групові консультації
здійсненої ™стр.аждали В1Д гендеРно ~ обумовленого насильства. Протягом 2017 року 

Г м Т аГ ано 8 б Г ц ~ ПЛЄН° 34 НаСЄЛЄНИХ ПУНКТІВ РаЙ°НУ’ —  424

консультативний 7 1 7  * Ра“ КаХ ?°б°™ спеціалізован°™ формування «Мобільний консультативним пункт соціальної роботи» спеціалістами центру здійснено 20
консультувань на території Кремінського району щодо п одГ ан Г  гевдерно 
обумовленого насильства», охоплено 137 осіб. Долання гендерно-

Директор Кремінського районного центру зайнятості Перепелиця Л Н в своєму 
виступ, розповіла, що фахівцями центру зайнятості з початку року було проведено- 
10 семінарів для учнівської молоді та для зайнятого населення на тему «Запобігання
нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці», в з питань 
запобігання торгівлі дітьми.

Громадською організаціє! «Регіональний правозахисний соціолого-освітній центр
«Жінки Донбасу» спільно с Департаментом соціального захисту населення
о лдержадміюстрацп проведено тренінгове навчання для представників державних
структур м.Кремінна на тему «Протидія торгівлі людьми, ідентифікація постраждалих 
та робота з ними».

СЄКТ°РУ Превенції’ капітан Кремінського відділу поліції Талалаев Я.Ф. в
дільниці осіб1"  Р.03П0В1В’ Щ0 я— н. офіцери поліції виявляють на поліцейській 

.. . ’ ЯК1 вчиняють насильство в сім’ї (домашнє насильство) або схильні до
- Г —  Т3 Т ВаЮТЬ Прев“ их передбачених законодавством і

спрямованій на запобігання правопорушенням, пов’язаним з насильством у сі»
відповідно до норм Закону України «Про попередження насильства в сім’ї». '
пепевіп™° =НИМ-3аРЄЄСТР0ВаНИМ фаКТ°М скоєння насильства в сім’ї здійснюються 
перевірки, в ході яких правопорушники ставляться на облік та заводиться на нього

°Ва спРава ”  пРовоииться з ними відповідна профілактична робота. Термін
перебування на обліку складає 1 рік. Бразі вчинення повторного факту насильства в 
сім’ї термін обліку продовжується ще на рік. насильства в

пеп.ЯТаН0М 7  і 5 ГРУДаЯ 2017 Р0КУ В СЄКТОрІ превенції КрвМІНСЬКОГО відділу ПОЛІЦІЇ 
перебуває на обліку -  ЗО осіб. Протягом 2017 року поставлено -  32 та знято 56 
ритягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 1732 КУпАП -  19.

Виносяться захисні приписи за всіма фактами вчинення повторних 
Г т Г РУШЄНЬ °СОбаМИ’ яким було нинесено офіційне попередження, забезпечуються 
України ВИННИХ Д° в1дповідальності’ передбачених чинним законодавством

За даний період 2017 р. поставлено на облік категорії "Дитина-правопорушник” -  
13 неповнолітніх , ні кого не знімали. ^
м оло^і-^б*110 ВІДПрацЮвання у вечіриій час торговельних закладів, місць скупчення



Начальник відділу контролю за правильністю виплати та соціальної допомоги 
Лосева О.Б. в своєму виступі розповіла, що для формування позитивного ставлення до 
сім’ї, відновлення батьківства, відродженню та збереження національних сімейних 
цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, 25 листопада по 
10 грудня проведено в районі щорічна акція «16 днів проти насильства», проведено 
інформаційно-просвітницькі акації, конкурси малюнків, тематичні заходи серед дітей, 
лекції, семінари, круглі столи, тренінги, відео лекторії.

Вирішили

1. Управління соціального захисту населення
- продовжувати контроль питання координації діяльності органів та установ 

по компетенції яких належить здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та 
надання допомоги постраждалим від такого насильства та протидії торгівлі людьми.
-  - продовжувати роботу у сфері попередження насильства в сім’ї з
урахуванням нормативно-правових актів і механізму взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи попередження насильства в сім’ї.

2. Відділ освіти, ЦССДМ, управління соціального захисту населення
- продовжувати широку пояснювальну роботу щодо прав та обов’язків членів 

сімей з метою формування у них ненасильницького світогляду.
3. Органи внутрішніх справ

- продовжувати виконання пункту 8 Постанови Кабінету Міністрів України 
від 26.04.2003 № 616 «Про затвердження порядку розгляду заяв та повідомлень про 
вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу» щодо дотримання термінів подачі 
інформації про вчинення насильства в сім’ї.

4. Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
- здійснювати соціальну роботу з членами родини, що є суттєвою умовою 

подолання обставин, які обумовлюють вчинення насильства в сім’ї, та попередження їх
майбутньому. •

“ 5. Службі у справах дітей.
- продовжувати контроль за родинами, які знаходяться на обліку в 

соціальній службі, із залученням представників Кремінського відділу поліції в 
Луганській обл.

6. Кремінському районному центру зайнятості.
- продовжувати роботу щодо проведення семінарів з учнями Кремінських 

шкіл з питань запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої праці.
- проводити заходи з безробітними громадянами з питань запобігання 

нелегальної трудової міграції.

Заступник голови координаційної ради 

Секретар координаційної ради

Ю.В. Коротич

О.Б. Лосева


