
                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету

 Воскресенської  селищної  ради
                               рішення № 1 від 30.01.2019 року

 

                                              ПОЛОЖЕННЯ

про  координаційну раду з питань запобігання та протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статті при виконавчому комітеті

Воскресенської селищної ради.

 1 Координаційна  рада  з  питань  запобігання  та  протидії  домашньому
насильству та насильству за ознакою статті є тимчасовим консультативно-
дорадчим органом, утвореним при виконавчому комітеті селищної ради.

 2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами
України,  а  також  указами  Президента  України  та  постановами  Верховної
Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії обласної
Ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням. 

 3. Основними завданнями координаційної ради є: 

 1)  сприяння в  громаді  реалізації  ефективної  державної  політики з  питань
сім’ї, ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству. 

2) розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо
реалізації державної політики з питань сім’ї, ґендерної рівності, запобігання
домашньому  насильству,  зокрема  ідентифікації  осіб,  які  постраждали  від
домашнього насильства, надання їм допомоги; 

3)  сприяння  формуванню позитивного  ставлення  до сім’ї,  відповідального
батьківства, збереженню та зміцненню інституту сім’ї, утвердженню рівних
прав  і  можливостей  жінок  та  чоловіків  в  усіх  сферах  життєдіяльності
суспільства, запобігання соціальному сирітству; 

4)  інформування  громадськості  про  стан  реалізації  в  громаді  державної
політики  з  питань  сім’ї,  ґендерної  рівності,  запобігання  домашнього
насильства .

 4.  Координаційна  рада  відповідно  до  покладених на  неї  завдань  з  метою
забезпечення здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству  і  насильству  за  ознакою  статі  визначає   відповідальних
працівників  виконавчого  комітету,  які  проводять  роботу  з  прийому  та
реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів
реагування  на  факти  вчинення  насильства,  надання  допомоги  і  захисту
постраждалим особам, а також роботу з кривдниками відповідно до Законів
України “Про  запобігання  та  протидію  домашньому  насильству”, “Про
забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків” та  Порядку
взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству і насильству за ознакою статті».
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 У селах староста забезпечує виявлення фактів насильства та повідомляє про
них не пізніше однієї доби уповноваженим особам. В.о.Староста або староста
/селищний голова є персонально відповідальним за забезпечення своєчасного
та ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статті на території села, селища.

 У разі  звернення  особи,  яка  заявляє,  що постраждала  від  насильства,
та/або  її  законного  представника  уповноважена  особа приймає  заяву  та
реєструє її в журналі реєстрації заяв про вчинення домашнього насильства та
насильства за ознакою статі за формою згідно з додатком 1;

не  пізніше  однієї  доби  інформує  уповноважений  підрозділ  органу
Національної поліції про звернення особи та/або її законного представника із
заявою  про  вчинення  насильства  за  допомогою  телефонного  зв’язку,
електронної пошти;

для організації  надання  медичної  допомоги постраждалій  особі  (у  разі
потреби) залежно від її стану викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної
допомоги  або  інформує  відповідний  заклад  охорони  здоров’я  з  наданням
особі  направлення  до  нього  за  формою  та  у  порядку,  які  визначено
Мінсоцполітики та МОЗ;

для  невідкладного  надання  психологічної  допомоги  інформує
відповідний  центр  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  центр
соціально-психологічної  допомоги  або  мобільну  бригаду  соціально-
психологічної допомоги постраждалим особам (у тому числі шляхом виклику
психолога)  та  надає  постраждалій  особі  направлення  до  такої  служби  за
формою, визначеною Мінсоцполітики;

інформує  за  допомогою  телефонного  зв’язку,  електронної  пошти  не
пізніше  однієї  доби  відповідну  службу  у  справах  дітей  -  у  разі,  коли
постраждалою  від  насильства  особою  або  кривдником  є  дитина  чи
постраждала особа звернулася разом із дитиною; невідкладно у строк, що не
перевищує  однієї  доби,  орган  опіки  та  піклування  -  у  разі,  коли
постраждалою  від  насильства  особою  або  кривдником  є  повнолітня
недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежено;

разом  із  представниками  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді,  притулку  для  постраждалих  осіб,  мобільної  бригади  соціально-
психологічної  допомоги  постраждалим  особам,  кризового  центру,  іншого
закладу,  установи  та  організації,  які  надають  соціальні  послуги
постраждалим особам, або фахівцем із соціальної роботи проводить оцінку
потреб  особи  (щодо  соціальних  послуг,  притулку,  медичної  або
психологічної допомоги) за формою, визначеною Мінсоцполітики; інформує
особу  та/або  її  законного  представника  (якщо  такий  представник  не  є
кривдником)  про  права,  заходи  та  соціальні  послуги,  якими  вона  може
скористатися.

За  результатами  оцінки  потреб  постраждалій  особі  видаються
направлення  за  формою,  визначеною  Мінсоцполітики,  до  відповідних
загальних/спеціалізованих  служб  підтримки  постраждалих  осіб  (центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центру соціально-психологічної
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допомоги, надання притулку для постраждалих осіб, територіального центру
соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг),  іншого  закладу,
установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам)
та/або центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Надає  повну  та  вичерпну  інформацію  постраждалій  особі  або  її
законному представнику (якщо такий представник не є кривдником) про її
права,  соціальні  послуги,  медичну,  соціальну,  психологічну,  правову
допомогу,  якими  вона  може  скористатися,  можливість  вимагати
відшкодування  кривдником  завданих  матеріальних  збитків  і  шкоди,
заподіяної фізичному та психічному здоров’ю, а також вжиті до кривдника
заходи.

Координує виконання суб’єктами заходів, передбачених програмою для
постраждалої особи.

Після  надходження  інформації  про  рішення  суду  про  направлення
кривдника  на  проходження  програми  для  кривдників  організовує  та
забезпечує проходження ним такої програми. У разі неприбуття кривдника
для  проходження  програми  або  ухилення  від  проходження  програми  без
поважних причин протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого факту
письмово  інформує  уповноважений  підрозділ  органу  Національної  поліції
для вжиття заходів для притягнення кривдника до відповідальності.

 

                                                                                                   

Селищний голова                               О.ШАПОВАЛОВ


