
 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення обласної ради 

«Про внесення доповнень до Соціальної комплексної програми підтримки сім'ї 

та дітей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у 

Миколаївській області на 2017-2021 роки» 

 

1.  Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження 

Проект рішення підготовлено  з метою підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 
 

2.  Мета і шляхи її досягнення 

Проект рішення розроблено з метою дотримання норм чинного 

законодавства та необхідності створення спеціалізованих служб підтримки осіб, 

які постраждали від  домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі. 

 

3. Правові аспекти 

Проект рішення розробляється відповідно до частини другої статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про запобігання та протидії домашньому насильству», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії 

суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі», № 655 «Про затвердження Типового 

положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 

та/або  насильства за ознакою статі», № 654 «Про затвердження Типового 

положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або  насильства за ознакою 

статі». 

              

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проекту рішення не потребує додаткових фінансових витрат. 

 

5. Позиція зацікавлених органів  

Проект рішення не потребує пропозицій заінтересованих органів. 

 

6. Регіональний аспект 

Проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці.  

 

7. Громадське обговорення 

Проект рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Прогноз результатів  

Реалізація проекту рішення забезпечить підтримку осіб постраждалих від  

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 
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9. Оприлюднення 

Проект  рішення  сесії  обласної  ради  «Про  внесення  доповнень  до 

Соціальної  комплексної  програми підтримки сім'ї та дітей, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2017-

2021 роки» оприлюднено 23 березня 2019 року на офіційному сайті 

департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації: 

dszn.mk.gov.ua/konsultatsii-z-hromadskistiu.html  

  

 

 

 

Директор департаменту соціального  

захисту населення облдержадміністрації                                           О. ЄЛЬЧІЄВА 
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