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П Л А Н  

координаційної ради з питань сімейної політики,  гендерної рівності, попередження насильства 

в сім’ї  та протидії торгівлі людьми   Старобільської міської ради    на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Відповідальні виконавці  Термін 

виконання 

ІІІ  квартал  2021 року 

 

1.1 Про затвердження Плану координаційної ради з 

питань сімейної політики,  гендерної рівності, 

попередження насильства в сім’ї  та протидії торгівлі 

людьми   Старобільської міської ради  на 2021рік 

Голова Ради, 

секретар міського голови 

Старобільської міської ради; 

БАРАБАШ 

Світлана 

серпень 

2021р. 

1.2 Про формування мережі закладів  Старобільської 

міської ради з питань сімейної політики,  гендерної 

рівності, попередження насильства в сім’ї  та 

протидії торгівлі людьми   та координація їх 

діяльності. 

начальник відділу соціального 

захисту населення 

 

НОСАЛЬ 

Максим  

серпень 

2021р. 

1.3 Про основні напрямки реалізації заходів щодо 

попередження насильства у родині, гендерної 

рівності та протидії торгівлі людьми на 2021 рік. 

Начальник відділу соціального 

захисту населення; 

 

НОСАЛЬ 

Максим  

протягом 

кварталу  

1.4 Про інформаційно-роз’яснювальну роботу з молоддю 

щодо попередження зовнішньої нелегальної трудової 

міграції та торгівлі людьми. 

Начальник відділ молоді і спорту  

виконавчого комітету 

Старобільської міської ради; 

ПОЛУЛЯЩЕНКО 
Олексій 

жовтень  

2021р. 

1.5 Про зняття та постановку на профілактичний облік 

дітей, які опинились у складних  життєвих 

Провідний спеціаліст відділу 

«Служба у справах дітей»; 

ХМЕЛЕНКО 

Наталія 

протягом 

кварталу  
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обставинах та зазнали насилля  у родині. 

1.6 Про  проведення профілактичних заходів щодо 

запобігання торгівлі людьми з використанням методів 

діагностичної, просвітницької та  корекційної роботи. 

Начальник відділу освіти 

Старобільської міської ради; 

Старостати; 

Заступник начальника сектору  

дільничого офіцера  поліції 

відділу превенції   СРУП ГУНП. 

ЛОПАТІНА Світлана,  

10 старост, 

 

ОСТРОБОРОДОВАЮлія. 

протягом 

кварталу 

1.7 Про попередження смертності та жорстокого 

поводження з жінками, чоловіками  та  дітьми в 

сім’ях, які опинились в складних життєвих 

обставинах, в т.ч. ВПО та УБД.  

Директор КУ «Старобільський 

міський центр соціальних служб» 

Старобільської міської ради; 

Старости;  

Начальник сектору ювенальної 

превенції відділу превенції СРУП 

ГУНП, 

Заступник начальника сектору  

дільничого офіцера  поліції 

відділу превенції   СРУП ГУНП. 

ЛОПАТІНА Світлана,  

 

10 старост, 
ГОНЧАРЕНКО Роман, 

ОСТРОБОРОДОВАЮлія. 

протягом 

кварталу 

1.8 Про проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з учнівською молоддю загальноосвітніх шкіл 

Старобільської громади щодо запобігання торгівлі 

дітьми та експлуатації дитячої праці. 

Провідний спеціаліст освіти 

Старобільської міської ради 

Луганської області; 

Завідувачка міської бібліотеки КЗ 

“Старобільська публічна 

бібліотека” 

ГЛАДКОВА  Інна, 

 

СКОРОХОД  

Алла 

протягом 

кварталу 

1.9 Про забезпечення діяльності спеціалізованого 

формування «Мобільна бригада соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі.             

КУ «Старобільський міський 

центр соціальних служб» 

Старобільської міської ради; 

Старостати.  

Заступник начальника сектору  

ЛОПАТІНА Світлана,  

 

10 старост 

ОСТРОБОРОДОВАЮлія. 

протягом 

кварталу 
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дільничого офіцера  поліції 

відділу превенції   СРУП ГУНП. 

1.10 Про систему спеціалізованих послуг для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі у громаді. 

Начальник відділу соціального 

захисту населення 

 

 

НОСАЛЬ 

Максим  

протягом 

кварталу  

1.11 Про складання гендерного профілю громади щодо 

виявлення диференційованих та інклюзивних  

проблем і потреб жінок та чоловіків в громаді, 

особливо з вразливих категорій, внутрішньо 

переміщених осіб, ветеранів/ветеранок АТО/ООС, 

сімей загиблих осіб в наслідок військового конфлікту, 

представників національних меншин, для їх 

відображення та вирішення в ході розробки місцевих 

програм реагування на подолання наслідків впливу 

конфлікту, в тому числі з врахуванням викликів, 

пов’язаних з COVID-19 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення; 

 

 

Заступник медичного сектора  з 

медичного обслуговування 

населення КНП “Старобільської 

багатопрофільної лікарні”; 

Старостати. 

 

НОСАЛЬ 

Максим 

 

 

 

 

ГУРА 

Вікторія 

 

10 старост. 

протягом 

кварталу  

1.12 Про надання жінкам, у тому числі молодим жінкам і 

дівчатам, які постраждали від конфлікту, медичної та 

консультативної допомоги з питань репродуктивного 

здоров’я, особливо тим, які мешкають у сільській 

місцевості та є внутрішньо переміщеними особами  

Заступник головного лікаря з 

дитинства та материнства КНП 

“Старобільський районний центр 

первинної МСД”; 

Заступник медичного сектора  з 

медичного обслуговування 

населення КНП “Старобільської 

багатопрофільної лікарні”; 

ДРАГОЛА Світлана 

 

 

ГУРА 

Вікторія 

 

 

10 старост. 

протягом 

кварталу  
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Старостати. 

1.13 Про підготовку проведення Дня боротьби з торгівлею 

людьми. (Жінки та чоловіки стають жертвами сексуальної 

та трудової експлуатації. Дітей змушують красти, 

жебракувати, використовують для  проституції, навіть з 

метою вилучення органів. Торгівля  людьми всеохоплюваність 

поняття- незалежно від віку, статі, освіти чи соціального 

статусу.) 

Голова Ради, 

секретар міського голови 

Старобільської міської ради; 

БАРАБАШ 

Світлана 

Вересень 

2021р 

1.14 Про  підготовку проведення щорічної всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства»на території 

Старобільської міської ради з 25листопада по  10 

грудня включно.  

 

Директор КУ «Старобільський 

міський центр соціальних служб» 

Старобільської міської ради;  

ЛОПАТІНА Світлана  
Вересень 

2021р 

ІV  квартал  2021 року 

2.1 Про основні напрямки реалізації заходів щодо 

попередження насильства у родині, гендерної 

рівності та протидії торгівлі людьми на 2021 рік. 

Начальник відділу соціального 

захисту населення 

 

НОСАЛЬ 

Максим  

жовтень 

2021р.  

2.2 Про  підсумки проведення Європейського дня 

боротьби з торгівлею людьми  18 жовтня.  

Голова Ради, секретар міського 

голови Старобільської міської 

ради; 

БАРАБАШ 

Світлана 

жовтень 

2021р.  

2.3 Про підсумки організації оздоровлення та відпочинку 

дітей та молоді з сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах та дітей, які потребують 

особливої уваги та підтримки. 

Начальник відділ молоді і спорту  

виконавчого комітету 

Старобільської міської ради; 

ПОЛУЛЯЩЕНКО 
Олексій 

жовтень 

2021р.  
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2.4 Про зняття та постановку на профілактичний облік 

дітей, які опинились у складних  життєвих 

обставинах та зазнали насилля  у родині. 

Провідний спеціаліст відділу 

«Служба у справах дітей»; 

ХМЕЛЕНКО 

Наталія 

протягом 

кварталу  

2.5 Про підсумки проведення Щорічної всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» на території 

Старобільської міської ради на території 

Старобільської міської ради з 25листопада по  10 

грудня включно.  

Директор КУ «Старобільський 

міський центр соціальних служб» 

Старобільської міської ради;  

ЛОПАТІНА Світлана  
Грудень 

2021р. 

2.6 Про попередження смертності та жорстокого 

поводження з жінками, чоловіками  та  дітьми в 

сім’ях,  які опинились в складних життєвих 

обставинах, в т.ч. .ВПО та УБД. 

Директор КУ «Старобільський 

міський центр соціальних служб» 

Старобільської міської ради;     

Старости ; 

Начальник сектору ювенальної 

превенції відділу превенції СРУП 

ГУНП, 

Заступник начальника сектору  

дільничого офіцера  поліції 

відділу превенції   СРУП ГУНП. 

ЛОПАТІНА Світлана, 
 

10 старост, 

 

ГОНЧАРЕНКО Роман, 

ОСТРОБОРОДОВАЮлія 

протягом 

кварталу 

2.7 Про затвердження плану роботи Координаційної ради 

з питань сімейної  політики, гендерної рівності, 

попередження насильства в сім’ї та протидії  торгівлі 

людьми Управління молодіжної політики та у справах 

дітей Старобільської міської ради на 2022р. 

Голова Ради,  

секретар міського голови 

Старобільської міської ради; 

БАРАБАШ 

Світлана 

до 

31.12.2021р. 

2.8 Звіт про  участь учасників координаційної ради з 

питань сім’ї гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії домашньому 

Координаційна рада учасники 

координаційної ради, 

які підвищили рівень 

Грудень 

2021р. 
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насильству, насильству за ознакою статі та протидії 

торгівлі людьми при Старобільській міській раді 

Луганської області   за загальними 

короткостроковими програмами для посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань  «Жінки. Мир. 

Безпека», розвитку лідерського потенціалу, навичок 

ведення переговорів, медіації. 

знань 

 


