
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 29 січня 2021 року                                м. Біла Церква                                    № 11 Р 

 

Про визначення координатора та структурного підрозділу з 

питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі на 

території Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Відповідно до пункту 20 частини четвертої, статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини третьої статті 15 Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», статті 13, частини другої статті 217 Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постанови Верховної Ради 

України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Київської 

області», пункту 22 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, з метою координації питань щодо 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі на території Білоцерківської міської територіальної громади, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зобов’язую: 

 

1. Визначити координатора з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території Білоцерківської міської 

територіальної громади – заступника міського голови Возненко Катерину Сергіївну. 

 

2. Визначити управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради 

відповідальним за проведення роботи з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення 

насильства, координацію заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги 

і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками згідно чинного законодавства. 

 

3. Управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради призначити 

відповідальну особу, яка проводить роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про 

вчинення насильства, координацію заходів реагування на факти вчинення насильства. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Геннадій ДИКИЙ 


