
УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від м.Коломия № 

Про Міжвідомчу раду районної 
державної адміністрації з питань 
сім'ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім'ї 
та протидії торгівлі людьми 

Керуючись ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
відповідно до 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», розпорядження обласної державної адміністрації від 10.04.2017р. 
№184 «Про Міжвідомчу раду облдержадміністрації з питань сім'ї, тендерної 
рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії 
торгівлі людьми», у зв'язку з кадровими змінами та необхідністю проведення в 
районі ефективної державної політики з питань сім'ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству з сім'ї та протидії торгівлі 
людьми: 

1. Затвердити склад Міжвідомчої ради районної державної адміністрації з 
питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми (додається). 

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду районної державної 
адміністрації з питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми (додається). 

3. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження районної 
державної адміністрації від 10.04.2015р. №149 «Про Міжвідомчу раду районної 
державної адміністрації з питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання насильства у сім'ї та протидії торгівлі людьми» та 
додаток 18 до розпорядження райдержадміністрації від 13.12.2016р. №572 «Про 
затвердження складу комісій та інших консультативно-дорадчих органів 
районної державної адміністрації». 



4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - управління 
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації (О.Дем'янюк). 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Любов Михайлишин. 

Голова районної 
державної адміністрації Любомир Глушков 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження районної 
державної адміністрації 
^ О?. № 4Я? 

СКЛАД 
Міжвідомчої ради районної державної адміністрації 

з питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми 

Михайлишин 
Любов Іванівна 

заступник голови районної державної 
адміністрації, голова Міжвідомчої ради 

Стефанюк 
Любов Василівна 

начальник управління праці та соціального 
захисту населення районної державної 
адміністрації, заступник голови Міжвідомчої ради 

Дем'янюк 
Олег Михайлович 

в.о.начальника управління освіти, молоді 
та спорту районної державної адміністрації, 
заступник голови Міжвідомчої ради 

Стебельська 
Ірина Михайлівна 

головний спеціаліст управління освіти, молоді 
та спорту районної державної адміністрації, 

секретар Міжвідомчої ради 

Веселовський 
Василь Миколайович 

Волох 
Тетяна Василівна 

Григорчук 
Наталія Ярославівна 

Члени Міжвідомчої ради: 

начальник сектору моніторингу Коломийського 
відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області, 
майор поліції (за згодою) 

інспектор ювенальної превенції 
Коломийського відділу поліції ГУ НП 
в Івано-Франківській області, лейтенант поліції 
(за згодою) 

керівник соціального центру по роботі з дітьми та 
молоддю Благодійного фонду «Карітас 
Коломийсько-Чернівецької єпархії» (за згодою) 

Дем'янюк 
Олег Михайлович 

в.о.начальника управління освіти, молоді 
та спорту районної державної адміністрації 

Іванців 
Ірина Яремівна 

в.о.начальника відділу активної підтримки 
безробітних Коломийського міськрайонного 
центру зайнятості (за згодою) 



Козловська 
Марія Василівна 

директор Коломийського районного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Обушак 
Марія Дмитрівна 

Романенчук 
Оксана Юріївна 

Скільська 
Вікторія Вікторівна 

Тарасенко 

Вікторія Михайлівна 

Угорська Галина Богданівна 

начальник служби у справах дітей районної 
державної адміністрації 

начальник відділу статистики 
в місті Коломия (за згодою) 

головний спеціаліст Коломийського районного 
відділу Управління Державної міграційної служби 
України в Івано-Франківській області (за згодою) 

прокурор Коломийської місцевої прокуратури 
(за згодою) 

заступник головного лікаря комунального закладу 
Коломийської районної ради «Коломийський 
районний центр первинної медико- санітарної 
допомоги» 

Якубенко 
Галина Петрівна 

заступник начальника управління-начальник 
відділу з питань праці та соціальних гарантій 
управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

З Членами Міжвідомчої ради погоджено 
ІІІІи0їіі,)1 і Л.Стефанюк 
Л Ґ Ч І ї / і Ш М ' 2017р. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження районної 
державної адміністрації 
^ а?. ЛСУ? № 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Міжвідомчу раду районної державної адміністрації 

з питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, 
• • ї м ••• • • запобігання насильству в сім і та протидії торгівлі людьми 

1. Міжвідомча рада районної державної адміністрації з питань сім'ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї 
та протидії торгівлі людьми (далі - Міжвідомча рада) є постійно діючим 
консультативно-дорадчим органом, утвореним при Коломийській районній 
державній адміністрації. 

2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією і 
законами України, Указами Президента України та постановами Верховної 
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, 
актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями облдержадміністрації, 
райдержадміністрації та цим Положенням. 

3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є: 
3.1. Сприяння проведенню в районі ефективної державної політики з 

питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми. 

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

3.3. 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. 

4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань: 
4.1. Розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої 

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

4.2. Проводить аналіз проектів районних цільових програм, а також 
інших нормативно-правових актів стосовно реалізації державної політики з 
питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми, надає висновки щодо 
доцільності їх прийняття. 



4.3. Вивчає досвід з питань, що належить до компетенції Міжвідомчої 
ради, та готує пропозиції щодо його запровадження в районі. 

4.4. Ініціює проведення моніторингу виконання відповідних державних 
та районних цільових програм з питань сім'ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі 
людьми, їх впливу на ситуацію в районі. 

5. Міжвідомча рада має право: 
5.1. Утворювати в разі потреби експертні та робочі групи із залученням 

представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій (за згодою їх керівників) для 
підготовки пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з 
питань сім'ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми. 

5.2. Одержувати в установленому порядку від місцевих органів 
виконавчої влади інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для 
виконання покладених на неї завдань. 

5.3. Організовувати проведення конференцій, симпозіумів, нарад та 
семінарів з питань, що належать до компетенції Міжвідомчої ради. 

6. Міжвідомча рада під час виконання покладених на неї завдань 
взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 
громадськими організаціями, а також міжнародними організаціями та 
відповідними органами інших держав. 

7. Діяльність Міжвідомчої ради проводить на громадських засадах. 
8. Для участі у засіданнях Міжвідомчої ради можуть запрошуватися 

посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності. 

9. Засідання Міжвідомчої ради веде голова або за його відсутності 
заступник голови. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не 
менш як половина членів ради. 

10. Рішення Міжвідомчої ради приймається відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного 
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

11. Рішення Міжвідомчої ради мають рекомендаційний характер і 
можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних розпоряджень 
районної державної адміністрації або надання окремих доручень голови. 

12. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої ради 
здійснює управління освіти, молоді та апорту районної державної 
адміністрації. 

Начальник управління праці та 
соціального захисту населення 
районної державної адміністрації Любов Стефанюк 


