
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАН СЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
голови районної державної адміністрації
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0<9 2018 р. м. Старобільськ £Є9

Про внесення змін до розподілу обов'язків між головою, першим 
заступником, заступником голови та керівником апарату районної 
державної адміністрації

З метою приведення нормативного акту у відповідність до чинного 
законодавства, у зв ’язку з набранням чинності постанов Кабінету Міністрів 
України від 22 серпня 2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії 
суб’єктів, що здійснюю ть заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі», від 22 серпня 2018 р. №: 654 «Про 
затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально- 
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі», від 22 серпня 2018 р. № 655 «Про 
затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою ст^ті»,

ЗО Б О В’ЯЗУЮ :

Внести зміни до Розподілу обов'язків між головою, першим з а с і л  ІІІ ІИ К О М  

голови, заступником голови та керівником апарату Старобільськоі районної 
державної адміністрації Луганської області, затвердженого розпорядженням 
голови районної державної адміністрації від 19.07.2017 № 284:

1. Розділ «Заступник голови районної державної адміністрації»:

Доповнити новим пунктом 4:

«4. Є уповноваженою  особою (координатором) з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання т і протидії 
насильству за ознакою статі в органах виконавчої влади та органах мл певого 
самоврядування (є персонально відповідальним за забезпечення своєчасного та 
ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі) відповідно до статті 13 Закону 
України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

На виконання завдань у сфері запобігання насильству забезпечує:



організацію і проведення галузевих та міжгалузевих досліджень етану,
причин і передумов пош ирення насильства, ефективності законодавства у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 
та практики його застосування;

організацію і проведення серед населення, зокрема серед дітей та молоді, 
інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії насильству, роз’яснення 
його форм, проявів і наслідків;

розроблення та впровадження у закладах освіти навчальних і виховних 
програм з питань запобігання та протидії насильству, зокрема стосовно дітей;

залучення засобів масової інформації до проведення просвітницьких 
кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері запобігання насильству, 
зокрема формування небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед 
дітей, усвідомлення необхідності невідкладного повідомлення відповідних 
суб’єктів про випадки насильства;

організацію та проведення спільних спеціалізованих тренінгів та семінарів 
для фахівців, які працю ють у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі, а також для працівників 
правоохоронних органів і суддів.

Під час виконання завдань враховують природу насильства, його 
непропорційний вплив на жінок і чоловіків, зокрема на осіб з інвалідністю, 
вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку, необхідність 
підтримки та захисту постраждалих осіб, наслідки насильства, що призводять 
до порушення прав людини.

Завданнями у сфері протидії насильству є:

ефективне виявлення та узгоджене реагування на факти вчинення 
насильства з урахуванням результатів оцінки ризиків, що загрожують 
постраждалій особі, своєчасне взаємне інформування суб’єктів та направлення 
постраждалої особи до служб підтримки постраждалих осіб.

Взаємне інформування про факти насильства у випадках, передбачених 
Законами України “Про запобігання та протидію домаш ньому
насильству” , “Про забезпечення рівних прав .та можливостей _ жінок і
чоловіків” та П орядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 
затвердженим постановою Кабінету М іністрів України від 22 серпня 2018 р. 
№  658, проводиться не пізніше однієї доби за допомогою телефонного зв ’язку, 
електронної пош ти з подальшим письмовим підтвердженням, а після 
запровадження Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі -  шляхом внесення інформації до нього;



шкоди, заподіяної насильством, з урахуванням В ік у , СТЗНУ ЗДО рО В Я, СТДТ1, 
релігійних переконань, етнічного походження, спеціальних потреб таких осіб. 
Допомога постраждалим особам надається за місцем звернення і не повинна 
залежати від факту звернення таких осіб до правоохоронних органів чи суду, 
від їх участі у кримінальному, адміністративному або цивільному провадженні;

*

належне розслідування фактів насильства, своєчасне та ефективне вжиття 
щодо кривдника спеціальних заходів у сфері протидії насильству та контроль 
за їх виконанням, притягнення кривдників до передбаченої лі коном 
відповідальності та зміна їх поведінки.»

Пункти 4-10 вважати відповідно пунктами 5-11.

і /

Голова А. Гаркавий


