
ПРОТОКОЛ
засідання координаційної ради Олександрівської селищної ради з питань 

сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми

23 грудня 2021 року № 2

смт Олександрівка

ГОЛОВУВАВ:
Олександр БЕЗПЕЧНИЙ - голова координаційної ради, Олександрівський

селищний голова

ПРИСУТНІ: Василь Скляренко, Ірина Антіпова, Сергій Антіпов,
Світлана Безпечна, Юлія Лавріненко, Ярослава Мовчан, Галина Письменна, 
Сергій Тимко.

ВІДСУТНІ: Алла Гресь, Олександр Зубаха, Олександр Волошин.

СЕКРЕТАР: Ольга Загинайко -  завідувач сектору соціальної допомоги відділу 
соціального захисту населення Олександрівської селищної ради.

Засідання координаційної ради Олександрівської селищної ради з питань 
сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми 
(далі -  координаційна рада) відкрив голова координаційної ради, селищний 
голова Олександр Безпечний та повідомив, що до складу координаційної ради 
входить 13 осіб, на засіданні координаційної ради присутні 10 її членів, 
засідання є правомочним. Запропонував розпочати роботу, ознайомив 
присутніх з порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. . Аналіз ситуації з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного

розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству
за ознакою статі та торгівлі людьми на території Олександрівської селищної 
ради у 2021 році.

Доповідач: Ірина АНТІПОВА -  начальник відділу соціального
захисту населення Олександрівської 
селищної ради

2. Відпрацювання та затвердження плану роботи координаційної ради 
на 2022 рік.

Доповідач: Ольга ЗАГИНАЙКО -  завідувач сектору соціальних допог
відділу соціального захисту населення 
Олександрівської селищної ради



1.СЛУХАЛИ:
Ірину АНТІПОВУ -  начальника відділу соціального захисту населення 

Олександрівської селищної ради, яка провела аналіз ситуації з питань сім’ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми 
на території Олександрівської селищної ради.

Доповідач ознайомила членів ради з основними напрямками реалізації 
заходів щодо попередження домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків і протидії торгівлі людьми 
в громаді.

Основними напрямками роботи з даних питань є проведення 
інформаційних кампаній, спрямованих на створення нетерпимого ставлення 
у громадян до проявів домашнього насильства, насильства за ознакою статі.

Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться акція «16 днів 
проти насильства» до якої долучилася і наша громада.

ВИСТУПИЛИ:
Світлана БЕЗПЕЧНА -  директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, яка повідомила що в рамках проведення акції центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді здійснено візити в опікунські сім’ї, прийомні 
сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та сім’ї, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. З членами родин спеціалістами центру проведено бесіди 
на теми «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Збережи 
життя -  зупини насильство» та інші. В ході проведення бесід батькам надано 
поради щодо позитивних методів виховання дітей та недопущення 
насильницьких методів різного характеру.

1 грудня 2021 року спеціалістами Центру проведено вуличну акцію 
в смт Олександрівка «Всесвітній день боротьби зі СНІДом». Розповсюджено 
серед населення громади друковану продукцію.

2 грудня, напередодні Міжнародного дня осіб з інвалідністю прийняла 
участь у засіданні круглого столу на тему: «Для дітей суспільство без бар’єрів», 
організованого КУ «Олександрівський ІРЦ» де виступила з доповіддю 
«Соціальна підтримка дітей з особливими потребами та їх сімей в 
Олександрівській громаді».

Сергій ТИМКО -  начальник відділу освіти Олександрівської селищної 
ради, який повідомив про заходи що проведені в навчальних закладах освіти 
в рамках проведення щорічної акції «16 днів проти насильства», а саме 
проведено:

загально-шкільну акцію «Синя стрічка-проти насильства»;
конкурс малюнків «Щаслива сім’я -  без насильства», «Щаслива дитина»;
тренінги «Твоє життя-твій вибір», «Зростаємо без насильства», 

«Сім’я -  простір без насильства» та «Булінг- небезпечна проблема;
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уроки толерантності та доброти «Доброзичливі стосунки з оточуючими», 
«Життя дається один раз»;

флешмоб «Ми проти насильства. Ми за любов і доброту!»;
ігри для найменших здобувачів освіти «Права людини», «Стоп 

насильству», «Життя без насильства»;
виховні години, бесіди, круглі столи.
Учні навчальних закладів мали можливість перелянути відеофільми 

про форми і види насильства та дискутували на тему його уникнення, говорили 
про тендерну рівність.

В навчальних закладах також оформлені куточки та стенди: «Я -  проти 
насильства», «Моє життя сповнене добром» та «Бути щасливою -  це просто».

Юлія ЛАВРІНЕНКО -  дільничний офіцер поліції сектору поліцейської 
діяльності № 1 (смт Олександрівка) відділу поліції № 1 (м. Знам’янка) 
Кропивницького РУП в Кіровоградській області про здійснення аналізу 
кримінальних проваджень за фактами, пов’язаними з домашнім насильством. 
Станом на звітну дату на обліку у секторі поліцейської діяльності перебуває 77 
кривдників, з них: 69 чоловіків та 8 жінок;*,

В період з 27 листопада по 10 грудня цього року працівниками сектору 
проведено профілактичні заходи під умовною назвою «#ДійПротиНасильства» 
із залученням суб’єктів що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству.

ВИРІШИЛИ:
Взяти до відома інформацію Ірини АНТІПОВОЇ та рекомендувати:

відділу соціального захисту населення 
Олександрівської селищної ради, 
відділу освіти
Олександрівської селищної ради, 
влужбі у справах дітей 
Олександрівської селищної ради,
КУ «Центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді», 
сектору поліцейської діяльності № 1 
(смт Олександрівка) відділу поліції 
№ 1 (м. Знам’янка) Кропивницького 
РУП в Кіровоградській області

1. Забезпечити проведення дієвих інформаційно-просвітницьких заходів 
серед населення щодо правової обізнаності з питань протидії домашньому 
насильству.

Термін виконання -  протягом 
2022 року
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2. Забезпечити своєчасне реагування на звернення постраждалих 
від домашнього насильства та інформування про можливість захисту 
та отримання допомоги в залежності до потреби.

2.СЛУХА ЛИ:
Ольгу ЗАГИНАИКО -  завідувача сектору соціальної допомоги відділу 

соціального захисту населення Олександрівської селищної ради, 
яка запропонувала ознайомитися з проектом плану роботи координаційної ради 
на 2022 рік.

ВИРІШИЛИ:
Погодити план роботи координаційної ради на 2022 рік та подати 

на затвердження селищному голові.

Термін виконання -  протягом 
2022 року

Голова координаційної ради, 
Олександрівський селищний голова Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

Секретар координаційної ради Ольга ЗАГИНАЙКО


