
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Білоцерківської  міської
ради від 23 квітня 2019 року № 263 «Про утворення Координаційної ради з
питань  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству  і  насильству  за
ознакою статі на території Білоцерківської міської територіальної громади» (зі
змінами)

Розглянувши  пояснювальну  записку  управління  з  питань  молоді  та  спорту
Білоцерківської міської ради № 497/01-09 від 17 листопада 2021 року, відповідно до статті 40,
частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини
другої  статті  8,  статті  15  Закону  України  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому
насильству»,  пункту  25  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, 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»,  у зв’язку зі  зміною персонального складу осіб,  що входять до складу
Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству
за ознакою статі, та з метою забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної
політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою
статі на території Білоцерківської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської
ради вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 23
квітня  2019  року  №  263  «Про  утворення  Координаційної  ради  з  питань  запобігання  та
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на території Білоцерківської
міської територіальної громади» (надалі – Рішення), а саме Додаток 1 до Рішення викласти в
новій редакції, що додається.

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського  голови
Возненко К.С.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ



Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету міської ради
від _______ 2021 р. №____

С К Л А Д
Координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому

насильству і насильству за ознакою статі на території
Білоцерківської міської територіальної громади

Возненко 
Катерина Сергіївна

- голова  Координаційної  ради,  заступник  міського
голови;

Гончарук 
Марина Валентинівна

- заступник  голови  Координаційної  ради,  заступник
начальника управління – начальник відділу з питань
сімейної та молодіжної політики управління з питань
молоді та спорту Білоцерківської міської ради;

Степашкіна 
Валентина Володимирівна

- секретар  Координаційної  ради,  завідувач  сектору  з
питань  сім’ї,  оздоровлення  та  відпочинку  дітей
відділу  з  питань  сімейної  та  молодіжної  політики
управління з питань молоді та спорту Білоцерківської
міської ради.

Члени координаційної ради:

Власенко 
Яна Миколаївна

- прокурор  Білоцерківської  місцевої  прокуратури  (за
згодою);

Дідик 
Павло Анатолійович

- староста села Томилівка;

Житовоз 
Світлана Анатоліївна

- староста селища Терезине;

Костина 
Ольга Василівна 

- староста сіл Вільна Тарасівка, Гайок, Володимирівка;

Корнієнко 
Людмила Володимирівна

- директор  навчально-методичного  центру
психологічної  служби  управління  освіти  і  науки
Білоцерківської міської ради;

Крупський 
Сергій Вікторович

- заступник  начальника  відділу  превенції
Білоцерківського  районного  управління  поліції
Головного  управління  Національної  поліції  в
Київській області, майор поліції (за згодою);

Литвин 
Олександр Миколайович

- староста сіл Дрозди, Мазепинці, Сидори;

Малишко 
Інна Володимирівна

- юрист Білоцерківської міської громадської організації
«Правова  єдність»,  старший  викладач  факультету
права та лінгвістики Білоцерківського національного



аграрного університету (за згодою);

2                                   Продовження додатка 1

Музика
Василь Романович

- староста села Піщана; 

Мелашенко 
Петро Леонідович

- начальник  сектору  ювенальної  превенції  відділу
превенції  Білоцерківського  районного  управління
поліції  Головного управління Національної  поліції  в
Київській області, капітан поліції (за згодою);

Міщанюк 
Надія Михайлівна

- інспектор  відділу  превенції  Білоцерківського
районного  управління  поліції  Головного  управління
Національної  поліції  в  Київській  області,  старший
лейтенант поліції (за згодою);

Нечипоренко
Галина Григорівна

- староста сіл Пилипча, Глибочка, Городище;

Паливода
Інна Павлівна

- начальник  служби  у  справах  дітей  Білоцерківської
міської ради;

Сарова
Олена Василівна 

- завідуюча  відділом  надання  соціальної  допомоги
бездомним  особам  та  особам  звільненим  з  місць
позбавлення  волі  Комунальної  установи
Білоцерківської  міської  ради  «Територіальний  центр
надання соціальних послуг ім. Петера Новотні»;

Севериненко 
Людмила Іванівна

- директор  Білоцерківського  міського  центру
соціальних служб;

Сирота 
Дмитро Романович

- староста сіл Храпачі, Скребиші, Глушки;

Сірик 
Оксана Сергіївна

- директор Білоцерківського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою);

Ткаченко
Юлія Віталіївна

- староста села Шкарівка;

Святюк 
Ольга Сергіївна

- начальник  Білоцерківського  міськрайонного  відділу
філії Державної установи «Центр пробації» в м. Києві
та  Київській  області,  майор внутрішньої  служби (за
згодою);

Яковлєва Ольга 
Анатоліївна

- заступник  начальника  управління  охорони  здоров’я
Білоцерківської міської ради; 

Яценко
Наталія Володимирівна

- головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти
управління  освіти  і  науки  Білоцерківської  міської
ради.



Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК


