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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д ЖЕ  Н В Я

08.11.2013 Миколаїв № 330-р

Про затвердження Положення про 
координаційну раду з питань сім’ї і 
жінок при облдержадміністрації 
та її склад

Відповідно до статті 2, пункту 9 частини першої статті ЗÇ Закону; України 
«Про місцеві державні адміністрації», з метою координації діяльності 
місцевих органів виконавчої влади, неурядових організацій у вирішенні питань, 
пов’язаних із становищем сімей і жінок, забезпечення ефективного виконання 
завдану, покладених на облдержадміністрацію з- питань реалізації державної 
політики в галузі материнства та сім’ї:

1. Затвердити Положення про,координаційну раду з питань сім’ї і жінок 
при облдержадміністрації (далі-Положення), що додається.

2. Утворити координаційну раду .з питань сім’ї і жінок при 
облдержадміністрації у складі згідно з додатком. ,

3. Визнати таким, що і  втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 27 березня 2007 року .№• 75-р «Про утворення 
координаційної ради з питань сім’ї, жінок, дітей tel молод?. при облдержадміністрації».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника, 
голови облдержадміністрації Іванцову
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Миколаївської 
обласної державної адміністрації

08.11.2013 № ЗЗО-р
“ С І .і- :Г& :" Положення

про координаційну раду з питань сім’ї і жі:нок 
при облдержадміністрації

1. Координаційна рада з питань сім’ї і жінок при: облдержадміністрації 
(далі — координаційна рада) є координуючим та коисультативно-дорадчим 
органом, покликаним сприяти постійному вдосконаленню державної сімейної 
політики, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні., питань, пов’язаних із 
становищем сімей та жінок в усіх сферах, життя суспільства і держави.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями; холови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради та 
ЦИМ П0Л.0;Ж.ЄННЯМ,, ■ ■

3. Основними завданнями координаційної ради є:

1) координація діяльності місцевих органів виконавчо':.' влади та органів 
, місцевого самоврядування, установ, відповідних неурядових організацій з
метою формування та реалізації в області. єдиної політики щодо соціальної 
підтримки жінок, сімей;

2) сприяння формуванню позитивного ставлення до сім'ї, відповідального 
батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, 
утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах 
життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству;

У) визначення та обгрунтування пріоритетних напрямів реалізації 
державної .політики .стосовно сімей і жінок та розроблення пропозицій щодо 
фінансування цих напрямів.

4. Обов’язки координаційної ради:

1) аналіз проектів нормативно-правових, актів, державних програм, 
комплексних планів органів виконавчої влади щодо роботи із сім’ями,



Продовження додатка

Осауленко 
Ірина Євгенівна

Пархоменко 
Маргарита Петрівна

Приходько 
Валерій Г еоргійович

Рурик
Володимир Васильович

начальник служби у справах дітей 
облдер ж адмікістр г.ції

директор Миколаївського
благодійного фонду «Любисток» 
(за узгодженням)
заступник начальника управління 
інфраструктури
облдержадміністрації -  начальник 
відділу транспорту, дорожнього 
господарства та зв’язку

начальник сектору кримінальної 
міліції у справах дітей УМВС 
України в Миколаївській області 
(за узгодженням)

Скиба
Світлана Іванівна

заступник директора -  начальник 
управління інформаційної
діяльності департаменту
інформаційної. діяльності
та комунікацій :і громадськістю 
облдержадміністрації

Шамрай
Ірина Валентинівна

заступніж начальника і управління 
охорони д-.ш: к  тр ■'і' : здоров'я 
облдержадміністрації

Шепель
Лариса Олександрівна

Заступник голови г% 
керівник апарату//^ 
облдержадмініс 1

заступник •-начальника 1 відділу 
фінансів, а-устамоз і програм 
соціального захисту населення та 
розрахунків.--;^; за енергоносії 
управління фінансів невиробничої 
сфери і тра:-іе;(0|.!: департаменту 
фінансів--•••• облдержадміністрації

3-М.Рукоманов



Додаток
до розпорядження голови 

•ч.:; :-.і; ■■оц-., ... Миколаївської обласної державної
адміністрації ‘•і ’" '  , ■ , ;:

' 08.11.2013 № 330-р . г

. с к л а д
,, координаційної ради з питань сім'ї і жінок 

при сблдержодміністраці'; ■' ■' -

Голова ко ордш їаці йної ради:

ІЕанцова заступник голови
Наталя Борисівна облдержадміністрації. ■

Заступник голови координаційної ради:

Сивопляс директор департаменту
Ольга Вікторівна соціапьного захисту населення

облдержадміністрації

Секретар координаційної ради:

Янковська заступник директора департаменту
Світлана Вікторівна соціального захисту населення

облдержадміністрації,

Члени координаційної ради:
Берегелл директор Миколаївського
Ірина Павлівна обласного центру соціальних

служб для сім’ї', дігей та молоді

Ваненков голова правління благодійного
Сергій Олександрович фонду «ІОнітус» (за узгодженням)

Димчишина виконувач обов’язків директора
Олена Володимирівна Миколаївського обласного центру

зайнятості населення (за
* узгодженням)

Мельніченко директор департаменту освіти,
Валерій Володимирович науки та молоді

облдержадміністрації

Нестеренко заступник начальника управління
Андрій Олексійович Державної пенітенціарної служби

України в Миколаївській області 
(за узгодженням)

Ь ’
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поліпшення становища жінок та створення умов для реалізації рівних 
можливостей між чоловіками та жінками; , . .. - і3 ;ІГ. г,

•’"'•Г ■ ^налагодження взаємодії місцевих орпшів виконавчої влади, органів 
'-місцевого ; самоврядування, громадських : організацій., з : цитань. Планування і 

і;' проведення роботи по реалізації державної сімейної політики та тендерної 
рівності; ■

3) внесення пропозицій та участь у підготовці проектів програм, 
направлених на поліпшення становища сімей і жінок в області із залучанням 
лідерів громадських організацій;

4) сприяння збільшенню інвестицій у реалізацію програм, спрямованих 
на поліпшення соціального становища сімей;

5) забезпечення висвітлення в комунальних засобах масової інформації та 
на офіційних сайтах місцевих : державних адміністрацій роботи, яка 
здійснюється органами державної влади, неурядовими організаціями з питань 
поліпшення становища сімей і жінок;

6) здійснення в установленому порядку контролі» за організацією та 
виконанням органами виконавчої влади, керівниками підприємств і організацій 
незалежно від форм власності Конституції та законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, : розпоряджень голови 
облдержадміністрації, рішень обласної ради, рішень координаційної ради, 
прийнятих у межах її повноважень, та інших нормативно-правових актів з 
питань реалізації державної політики стосовно сім’ї;

7) розгляд звітів, інформацій та пропозицій керівників місцевих органів
1 виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ, відповідних І 

неурядових організацій щодо взаємодії суб’єктів соціальної роботи стосовно 
раннього виявлення, надання соціальних послуг та здійснення соціального ;• 
супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах;

8) вивчення кращого досвіду з питань, що належать до 
компетенції координаційної ради, та підготовку пропозицій щодо його 
запровадження в області; V ‘‘ . .'

9) сприяння проведенню моніторингу виконання відповідних 
регіональних цільових програм, їх впливу на ситуацію в .регіонах, досліджень з 
питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку,: протидії 
торгівлі людьми та запобігання насильству з сім'ї та,моніторингу діяльності 
районних га міських відповідних дорадчих органів. .



5 Координаційна рада -цае. право:

■1) і}Ш!г©рїо,вати:,в>:разі потреби ;тимчасові,експертні та робочі групи із 
і.залученням представників - місцевих органів ; -виконавчої влади, органів 
1 місцевого' самоврядування, наукових установ та. неурядових організацій (за 

погодженням з їх керівниками) для підготовки пропозицій щодог.ефективної 
реалізації державної політики з питань сім’ї, тендерної рівності, 
демографічного, розвитку,;запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

' ■ - и ю д ш и ; ' •: , ...

2) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для 
виконання покладених на неї . завдань, враховуючи обмеження,. визначені 
чинним законодавством;

■3). заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих 
органів  ̂ виконавчої влади, -керівників державних. підприємств, установ і 
організацій з питань, що належать до компетенції координаційної, ради.

■'...І І ■ . і : : ) . , • *; ‘ ’ : ; . ' '  

оо і 6. Керівництво координаційної ради:

■ 1) координаційну раду очолює голова, який має заступника;

і- 2) склад координаційної ради затверджує голова облдержадміністрації;

3) голова, заступник та члени координаційної ради працюють на 
громадських засадах.

7. Організація діяльності координаційної ради;
■

1) основною формою роботи координаційної ради е засідання, які 
проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал;

2) у  разі відсутності з поважної причини голови координаційної ради, 
.засіданнями керує його заступник; -

■З)"--рішення координаційної ради приймаються більшістю голосів 
присутніх не засіданні членів (уповноважених ними осіб):

;  ' Т І ;  • : - і . •

^:4) рішення координаційної ради оформлюються у вигляді протоколів, 
рекомендацій, підписаних головою ради,

Рішення координаційної ради направляються керівникам місцевих 
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств,



установ та організацій незалежно від форм власності, гіредставнюсад 
громадсь ких організацій. ;

8. Рішення координаційної, ради мають рекомендаційний характе] 
Організаційне та. інформаційне забезпечення діяльності координаційної раді 
здійснюється департамент соціального' захисту населенші Миколаївсько 
обласної державної адміністрації.

Директор департаменту 
соціального захисту населення 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації /  О.В.Сивопляс


