
Протокол № 1 від 28.03.2018

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

Присутні:

заступник голови райдержадміністрації, голова координаційної 
ради
начальник управління соціального захисту населення районної 
державної адміністрації, заступник голови координаційної ради 
начальник відділу контролю за правильністю призначення та 
виплати пенсії та соціальної допомоги управління 
соціального захисту населення районної державної 
адміністрації, секретар координаційної ради 
головний лікар КУ «Районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги»
голова громадської ради Кремінської міської ради 
начальник служби у справах дітей районної державної 
адміністрації
головний спеціаліст відділу освіти райдержадміністрації 
директор районного центру зайнятості
директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
начальник сектору превенції, капітан Кремінського відділу 
поліції

Запрошені
перший заступник начальника Рубіжанського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України

Порядок денний

ч-озгляд питань щодо сім’ї, тендерної рівності, дискримінації за ознакою статі, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, 
сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, 
утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства за період з 01.01.2018 р. до 28.03.2018 р.

Слухали

Начальник служби у справах дітей Кремінської райдержадміністрації 
Іваник А.М. зазначив, що станом на 25.03.2018 р. на обліку служби у справах дітей 
Кремінської райдержадміністрації перебуває 18 дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах. Із них всі 18 перебувають у сім'ях де батьки ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків.

Протягом 1 кварталу на первинний облік поставлено 4 дітей, всі діти влаштовані 
під опіку родичів. В Кремінському районному суді перебували 2 справи за позовом

Махура Л.М 

Коротич Ю.В. 

Лосева О.Б.

Андрійчук В.В.

''Загоруй С.М. 
Іваник А.М.

Горбачова Л.С. 
Перепелиця Л.С. 
Смага 1.1. 
Талалаев Я.Ф.

Лисенко Л.К.



Кремінської РДА про позбавлення батьківських прав 3 батьків стосовно 3 дітей. Позови 
задоволено в повному обсязі, дітей влаштовано під опіку.

Директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Смага 1.1, в своєму 
виступі розповіла, що 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 1 кварталу 2018 року здійснено 34 виїзди, виявлено 109 клієнтів, яким надано 
476 послуг.

За 1 квартал 2018р. Перевірено інформація за 8 повідомленнями 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 під контроль 1 
сім’ю.

Відвідані 9 опікунських сімей та 2 прийомні сім’ї, з метою попередження 
жорстокого поводження з дітьми, проведено роботу з опікунами, піклувальниками, 
прийомними батьками щодо дотримання прав дітей -  сиріт, ПБП.

Директор Кремінського районного центру зайнятості Перепелиця Л.Н. в своєї^, 
виступі розповіла, що фахівцями центру зайнятості постійно проводяться семінари на 
тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої 
праці», семінари з тендерних питань для громадян, які перебувають на обліку в центрі 
зайнятості та учнівської молоді.

Начальник сектору превенції, капітан Кремінського відділу поліції Талалаев Я.Ф. в 
своєму виступі розповів, що з початку 2018 року сектором превенції Кремінського ВП 
здійснюється посилена робота направлена на попередження фактів вчинення 
насильства в сім’ї та негайне реагування на такі факти з обов’язковим притягненням 
винних осіб до відповідальності. Протягом лютого та березня поточного року було 
впроваджено дві профілактичні операції, метою яких було виявлення домашнього 
насильства котре вже вчинилося та його попередження шляхом проведення 
роз’яснювальної роботи серед населення та розповсюдження агітаційних листівок про 
недопустимість приховування вказаних правопорушень.

Результатом є притягнення 14 осіб до адміністративної відповідальності за ст. 1 _ ' 
КУпАП в порівнянні з 2017 роком було притягнуто 19 осіб протягом року. Наданий час 
робота в казаному напрямку триває.

Вирішили

1. Управління соціального захисту населення
- продовжувати контроль питання координації діяльності органів та установ до 
компетенції яких належить здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та 
надання допомоги постраждалим від такого насильства та протидії торгівлі людьми.

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 родин, направлену на 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 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.

Секретар координаційної ради

Голова координаційної ради Л.М. Махура

О.Б. Лосева



. Протокол №  2 від 20.06.2018

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

Махура Л.М 

Коро гич Ю.В. 

Лосева О.Б.

Андрійчук В.В.

Загоруй С.М. 
Іваник А.М.

Горбачова Л.С. 
Перепелиця Л.С. 
Талалаев Я.Ф.

Донченко О.М.

Присутні:

заступник голови райдержадміністрації, голова координаційної
ради „ ..
начальник управління соціального захисту населення районної
державної адміністрації, заступник голови координаційної ради 
начальник відділу контролю за правильністю призначення та 
виплати пенсії та соціальної допомоги управління 
соціального захисту населення районної державної 
адміністрації, секретар координаційної ради
головний лікар КУ «Районний центр первинної медико-санітарної 
допомоги» ...............
голова громадської ради Кремінської міської ради  ̂ __
начальник служби у справах дітей районної державної
адміністрації  ̂ . . ...
в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації 
директор районного центру зайнятості _ .
начальник сектору превенції, капітан Кремінського відділу
Поліції

Запрошені

фахівець з соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

Порядок денний

"розгляд питань: щодо сім’ї, тендерної рівності, дискримінації за ознакою статі, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людш 
сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, вщпов' ~ ™ ^  
утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у всіх сферах життєдіяльнеє
суспільства за період з 01.04.2018 р. до 20.06.2018 р.

Слухали

багьківських обов язюв. направлЄно 2 клопотання до Кремінського Відділу Поліції
про прГне°нЮняУ батьків до адміністративної відповідальності за неншіежне виконання 
батьківських обов’язків.
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Протягом кварталу спеціалістами служби у справах дітей Кремінської 
райдержадміністрації спільно зі старшим інспектором з ювенальної превенції та 
дільничним офіцером Кремінського відділу поліції були проведено ряд профілактичних 
рейдів. З учнями було проведено лекції, в яких містилась інформація про Конвенцію ООН 
про права дитини, види відповідальності за скоєння адміністративних та кримінальних 
правопорушень, форми насильства над дитиною тощо.

Службою у справах дітей постійно ведеться профілактична робота щодо жорстокого 
поводження над дитиною, яка висвітлюється через засоби масової інформації.

Фахівець із соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
Донченко О.М. в своєму виступі розповіла, що Кремінський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з представниками Мобільної бригади продовжує 
здійснювати виїзди у віддалені населені пункти району, проводить моніторинг та надає 
індивідуальні та групові консультації особам, які постраждали від тендерно — 
обумовленого насильства. Протягом II кварталу 2018 року здійснено 64 виїзди, виявлено 
199 клієнтів, яким надано 887 послуг.

За II квартал 2018р. перевірена інформація за 23 повідомленнями щодо виникнення 
''альпої загрози вчинення насильства (інформування про встановлену законодавством 

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

Відвідані 14 опікунських сімей та 2 прийомні сім’ї, з метою попередження 
жорстокого поводження з дітьми, проведено роботу з опікунами, піклувальниками, 
прийомними батьками щодо дотримання прав дітей -  сиріт.

Директор Кремінського районного центру зайнятості Перепелиця Л.Н. в своєму 
виступі розповіла, що фахівцями центру зайнятості постійно проводяться семінари на 
тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої 
праці», семінари з тендерних питань для громадян, які перебувають на обліку в центрі 
зайнятості та учнівської молоді.

Начальник сектору превенції, капітан Кремінського відділу поліції Талалаев Я.Ф. 
розповів, що згідно наказу МВС України № 650 від 28.07.2017 року «Про затвердження 
Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції», дільничні офіцери поліції 
здійснюють превентивні заходи щодо осіб, схильних до вчинення правопорушень, та осіб, 

і перебувають на обліку в органах поліції, для попередження вчинення ними 
правопорушень із залученням до цієї роботи громадськості.

Дільничні офіцери поліції виявляють на поліцейській дільниці осіб, які вчиняють 
насильство в сім’ї (домашнє насильство) або схильні до такої поведінки, та вживають 
превентивних заходів, передбачених законодавством і спрямованих на запобігання 
правопорушенням, пов'язаним з насильством у сім'ї, відповідно до норм Закону України 
«11ро попередження насильства в сім’ї».

Протягом півріччя 2018 року сектором превенції Кремінського ВП здійснюється 
посилена робота направлена на попередження фактів вчинення насильства в сім’ї та 
негайне реагування на такі факти з обов’язковим притягненням винних осіб до 
відповідальності. •

15 червня 2018 року під час здійснення патрулювання м. Кремінна з охорони 
громадського порядку та публічної безпеки, одночасно проведено превентивні заходи 
направлені на роз’яснення серед населення проблеми домашнього насильства та 
розповсюдження агітаційних листівок з порадами як діяти у ситуації домашнього 
насильства або його загрози.

Результатом є складання 62 протоколів про адміністративне правопорушення



^передбачене ч.І та ч.2 ст. 1732 КУпАП в порівнянні з 2017 роком було лише притягнуто 19 
осіб протягом року.

Виконуюча обов’язки начальника відділу освіти 1 орбачова Л.С. в своєму 
виступі розповіла, що за звітний період у закладах освіти району здійснювалась ефективна 
та системна робота та проведились заходи з питань сім і, тендерної рівності, 
демографічного розвитку, попередження насильства в сім ї та протидії торгівлі людьми.

Також відділом освіти Кремінської райдержадміністрації, КО «Кремінський 
районний методичний кабінет Луганської області» проведено 4 інструктивно-методичні 
наради та семінари для фахівців із виховної роботи, соціальних педагогів з питань роботи з 
родинами, які опинилися в складних життєвих умовах , профілактики насилля в родині та 
протидії торгівлі людьми. До зазначеної роботи залучаються лідери Кремінської районної 
дитячої громадської організації «Первоцвіт», які провели з учнями тренінги. У районному 
методичному кабінеті накопичений навчально-методичний матеріал з перерахованих 
питань, проводиться науково-методичний супровід соціально-педагогічної роооти в 
зазначеному напрямку.

Вирішили

1. Управління соціального захисту населення _
- продовжувати контроль питання координації діяльності органів та установ до компетенції 
ЯКИХ належить здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї та надання допомоги 
постраждалим від такого насильства та протидії торгівлі людьми.

2. Відділ освіти, ЦССДМ, управління соціального захисту населення
- продовжувати широку пояснювальну роботу щодо прав та обов язків членів сімей з 
мстою 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 родин, направлену на 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 ооліку в 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.

міграції.

Голова координаційної ради 

Секретар координаційної ради

Л.М. Махура 

О.Б. Лосева
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начальник сектору превенції, капітан Кремінського відділу
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замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків. ^  *

П оліц іЛ ро притагаеннГбатьЄ̂ НлоР даЛЄНО 2 КЛОПОТання д0. Кремінського Відділу 
виконання батьківських обов’язків. шшстРативноі відповідальності за неналежне



З учнями було проведено лекції, про права дитини, види відповідальності за 
скоєння адміністративних та кримінальних правопорушень, форми насильства над 
дитиною тощо.

Кремінською райдержадміністрацією надано статус дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 19 дітям.

Службою у справах дітей постійно ведеться профілактична робота щодо 
жорстокого поводження над дитиною, яка висвітлюється через засоби масової
інформації. , .. * __ , V/

Заступник директора -  начальник відділу центру соціальної служби для сім ,
дітей та молоді Єрьоменко Н.В. в своєму виступі розповіла, що Кремінський раионнии 
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. За III квартал 2018 року здійснено 87 виїздів, охоплено 33 
населених пункти району, виявлено 284 клієнти, яким надано 1148 послуг. м

За звітний період в рамках роботи спеціалізованого формування «Мобільний 
знсультативний пункт соціальної роботи» спеціалістами Центру здійснено 23 виїзди 

по території Кремінського району, проведено 43 консультування щодо профілактики 
домашнього насилля та ведення здорового способу життя (охоплено 67 осіб).

Відвідані 28 опікунських сімей та 3 прийомні сім’ї, з метою попередження 
жорстокого поводження з дітьми, проведено роботу з опікунами, піклувальниками,
прийомними батьками щодо дотримання прав дітей — сиріт.

Директор Кремінського районного центру зайнятості Перепелиця Л.Н. в своєму 
виступі розповіла, що фахівцями центру зайнятості постійно проводяться семінари на 
тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої 
праці», семінари з тендерних питань для громадян, які перебувають на обліку в центрі
зайнятості та учнівської молоді. а  ^

Начальник сектору превенції, капітан Кремінського відділу поліції Талалаєв Я. .
розповів, що Згідно наказу МВС України № 650 від 28.07.2017 року « Про 
затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції», дільничні 

фіцери поліції здійснюють превентивні заходи щодо осіб, схильних до вчинення 
'правопорушень, та осіб, які перебувають на обліку в органах поліції, для попередження 
вчинення ними правопорушень із залученням до цієї роботи громадськості.

Дільничні офіцери поліції виявляють на поліцейській дільниці осіб, ЯКІ вчиняють 
насильство в сім’ї (домашнє насильство) або схильні до такої поведінки, та вживають 
превентивних заходів, передбачених законодавством і спрямованих на запобігання 
правопорушенням, пов’язаним з насильством у сім'ї, відповідно до норм Закону
України «Про попередження насильства в сім ї». . огг

Протягом третього кварталу 2018 року сектором превенції Кремінського ВИ 
здійснюється робота направлена на попередження фактів вчинення насильства в сім і та 
негайне реагування на такі факти з обов’язковим притягненням винних осіб до 
відповідальності.

Так було виявлено 19 фактів вчинення домашнього насильства. Вказаних осі у 
притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 1732 КУпАП та поставлено на 
профілактичний облік для здійснення превентивної роботи з вказаними особами.

Також протягом третього кварталу було знято з превентивно обліку 6 осіб, котрі 
виправили свою поведінку в побуті та протягом року не вчиняли більше сімейного



засильства. .
Виконуюча обов’язки начальника відділу освіти Горбачова Л.С. в своєму виступі

розповіла, що за звітний період у закладах освіти району здійснювалась ефективна та 
системна робота та проведились заходи з питань сім ї, тендерної  ̂рівності, 
демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

У вересні -жовтні 2018 р. відділом освіти Кремінської райдержадміністрації спільно 
з службою у справах дітей проводиться Всеукраїнський профілактичний захід «Урок», з 
метою надання дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
адресної допомоги в підготовці до нового навчального року, виявлення дітей шкільного 
віку, не охоплених навчанням на початок навчального року, усунення причин та умов 
даного явища, соціального захисту виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності і
безпритульності.

Вирішили

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

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

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 родин, направлену на 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 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.

Голова координаційної ради 

Секретар координаційної ради
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КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОТОКОЛ
засідання координаційної ради з питань сім’ї, тендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім ї та протидії
торгівлі люддьми

. /<?(, £  Кремінна № _ £_

Махура Л. 

Коротич Ю.

Лосева О.

Андрійчук В.

Г орбачова Л. 

Загоруй С. 

Іваник А. 

Перепелиця Л. 

Смага І.

Талалаев Я.

заступник голови райдержадміністрації, голова 
комісії
начальник управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, заступник 
голови комісії
начальник відділу управління соціального 
захисту населення, секретар комісії

Присутні члени комісії:

головний лікар КУ «Районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги
в. о. начальника відділу освіти
райдержадміністрації
голова громадської ради Кремінської міської ради

начальник слуцжби у справах дітей
райдержадміністрації
директор районного центру зайнятості

директор центру соціальних служб для сім ї, 
дітей та молоді

начальник сектору превенції, капітан 
Кремінського відділу поліції

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд питань: щодо сім’ї, тендерної рівності, дискримінації за 
ознакою статті, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім і та 
протидії торгівлі людьми, сприяння формуванню позитивного ставлення до 
сім’ї, відповідного батьківства, утвердженню рівних прав і можливостей 
жінок та чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства за період з 
01.10.2018 до 20.12.2018 р.
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СЛУХАЛИ:

Директор центру соціальної служби для сім’ї , дітей та молоді Смага І. в 
своєму виступі розповіла, що, 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. Станом на 17.12.2018 року здійснено 
102 виїзди, виявлено 403 клієнти, яким надано 1529 послуг.

За звітний період в рамках роботи спеціалізованого формування 
«Мобільний консультативний пункт соціальної роботи» спеціалістами 
Центру здійснено 27 виїздів по території Кремінського району, проведено 59 
консультувань щодо профілактики домашнього насилля та ведення 
здорового способу життя (охоплено 86 осіб), для забезпечення адресності та 
доступності надання соціальних послуг на території Боровенської, 
Єпіфанівської, Макеївської, Невської, Варварівської, Нововодянської 
територіальних громад працювали міждисциплінарні команди, до складу 
яких входили спеціалісти КРЦСССДМ, ССД, Бюро правової допомоги, 
Терцентру, Кремінського відділу поліції

За 2018р. перевірено ЗО 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), потреб у супроводі не має, 
взято під контроль 4 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. Основною метою заходів було донести до свідомості учнів що, 
насилля - недопустима річ у стосунках людей. Діти були ознайомлені з 
ознаками та видами домашнього насильства, отримали роз’яснення своїх 
прав стосовно скоєння відносно них протиправних дій.

Для підвищення інформованості населення з питань протидії 
насильству було розповсюджено 537 буклетів партнерської організації УФГЗ 
«Насильство -  це сміття, яке потрібно виносити з дому», листівки 
«Насильству немає виправдання».

Відвідані 34 опікунських сімей та 3 прийомні сім’ї, з метою 
попередження жорстокого поводження з дітьми, проведено роботу з 
опікунами, піклувальниками, прийомними батьками щодо дотримання прав 
дітей -  сиріт, позбавлених батьківського піклування.

Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Іваник І. 
зазначив, що станом на 20.12.2018 р. на обліку служби у справах дітей 
Кремінської райдержадміністрації перебуває 23 детини, які опинились у 
складних життєвих обставинах. Із них всі 23 перебувають у сім'ях, де батьки,
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або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків.

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

Протягом кварталу спеціалістами служби у справах дітей Кремінської 
райдержадміністрації спільно зі старшим інспектором з ювенальної превенції 
та дільничним офіцером Кремінського відділу поліції були проведено ряд 
профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», відвідані Кремінський 
професійний ліцей, ЗОШ № 1 та Кремінську обласну загальноосвітню 
санаторну школу-інтернат. З учнями було проведено лекції, про права 
дитини, види відповідальності за скоєння адміністративних та кримінальних 
правопорушень, форми насильства над дитиною тощо.

Кремінською райдержадміністрацією надано статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 52 дітям.

Службою у справах дітей постійно ведеться профілактична робота щодо 
жорстокого поводження над дитиною, яка висвітлюється через засоби 
масової інформації.

Директор Кремінського районного центру зайнятості Перепелиця Л. в 
своєму виступі розповіла, що фахівцями центру зайнятості було проведено 
20 семінарів "Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, 
експлуатації дитячої праці" (для безробітних осіб 16 заходів (268 осіб), для 
студентів 2 заходи (25 осіб), та 2 заходи для школярів (118 осіб)). В період з 
01.01.2018 по 30.11.2018 фахівцями центру зайнятості проведено 17 
семінарів з тендерних питань в якому взяли участь 226 осіб з числа громадян, 
які перебувають на обліку в центрі зайнятості.

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

Начальник сектору превенції, капітан Кремінського відділу поліції 
Талалаєв Я. розповів, що Згідно наказу МВС України № 650 від 28.07.2017 
року « Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних 
офіцерів поліції», дільничні офіцери поліції здійснюють превентивні заходи 
щодо осіб, схильних до вчинення правопорушень, та осіб, які перебувають на 
обліку в органах поліції, для попередження вчинення ними правопорушень із 
залученням до цієї роботи громадськості.

Дільничні офіцери поліції виявляють на поліцейській дільниці осіб, які 
вчиняють насильство в сім’ї (домашнє насильство) або схильні до такої 
поведінки, та вживають превентивних заходів, передбачених законодавством 
і спрямованих на запобігання правопорушенням, пов’язаним з насильством у 
сім'ї, відповідно до норм Закону України «Про попередження насильства в 
сім’ї».

Протягом 2018 року сектором превенції Кремінського ВП здійснюється
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робота направлена на попередження фактів вчинення насильства в сім’ї та 
негайне реагування на такі факти з обов’язковим притягненням винних осіб 
до відповідальності.

Так було виявлено 110 фактів вчинення домашнього насильства. 
Вказаних осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності за 
ст. 1732 КУпАП та поставлено на профілактичний облік для здійснення 
превентивної роботи з вказаними особами. Всього на профілактичному 
обліку перебуває 89 осіб.

Постійно приймаються заходи до осіб, котрі стали жертвами насильства 
в сім’ї так і до осіб, що його вчиняють з метою недопущення повторних 
фактів.

ВИРІШИЛИ:

1. Управління соціального захисту населення
- продовжувати контроль питання координації діяльності органів та установ 
до компетенції яких належить здійснення заходів з попередження насильства 
в сім’ї та надання допомоги постраждалим від такого насильства та протидії 
торгівлі людьми.

2. Відділ освіти, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
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 родин, направлену на 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 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.

Голова комісії

Секретар комісії

Л. МАХУРА

О. ЛОСЄВА


