
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 51 

від 07.04.2021 року 
 
Про призначення відповідальної  
особи по запобіганню та протидію 
домашньому насильству 
 
 
    Відповідно до  статті 42  Закону України « Про   місцеве самоврядування в 

Україні»»,  Закону України « Про  запобігання та протидію домашньому насильству», 
Закону України  «Про  забезпечення рівних прав та можливостей жінок  і чоловіків», на 
виконання Постанови КМУ  № 658 від  22.08.2018 року 

 
1. Призначити персонально-відповідальною особою за протидію домашньому 

насильству і насильству за ознакою статті Котову Наталю Миколаївну – адміністратора 
відділу ЦНАП ВК Музиківської сільської ради. 

2. Затвердити Положення про відповідальну особу за протидію домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі, що додається. 

3. Котовій Н.М., адміністратору керуватися Положенням про відповідальну 
особу за протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
Сільський голова      С. ЛЕЙБЗОН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням  

сільського голови  
від 07.04.2021р.№51 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відповідальну особу за протидію домашньому насильству  
та насильству за ознакою статі 

 
1. Відповідальна особа за протидію домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі (далі – відповідальна особа) визначається розпорядженням сільського голови. 
 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків» та Про  затвердження Порядку взаємодії 
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі. 
 

3. Основними завданнями уповноваженої особи є: 
1) Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи населенню про форми, 

прояви, причини та наслідки насильства. 
 

4. Відповідальна особа відповідно до покладених на неї завдань: 
1) Приймає заяву та реєструє її в журналі реєстрації заяв про вчинення домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі; 
2) Інформує уповноважений підрозділ органу Національної поліції про звернення 

особи, відповідний заклад хорони здоров’я ( у разі потреби),для невідкладного 
надання психологічної допомоги інформує відповідний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, центр соціально-психологічної допомоги або мобільну 
бригаду. 

3) Інформує про потреби постраждалої особи та вносить інформацію про видані 
направлення до журналу реєстрації заяв про вчинення домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі. 
 

5. Порядок взаємодії з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі: 
1) Залучення заінтересованих суб’єктів, що надають соціальні послуги із 

запобігання та протидії насильству, до роботи з постраждалими особами та 
кривдниками відбувається на підставі угоди про співпрацю, укладених із 
районними чи регіональними службами. 

 
 
 
 

Секретар сільської ради     Л.С.Погрібна 
 
  


