
ПРОТОКОЛ № 1
засідання координаційної ради з питань сім’ї, тендерної рівності, 

демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі
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керуючий справами виконкому ради, заступник голови 
ради
головний спеціаліст сектору у справах сім'ї та молоді 
Управління сім’ї молоді та спорту міської ради, 
секретар
в.о.начальника служби у справах дітей міської ради

головний спеціаліст відділу освіти міської ради

суддя Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області
прокурор Покровської окружної прокуратури

директор Покровського міського центру соціальних 
служб Донецької області;
заступник начальника СДОП ВП Покровського районного 
управління поліції ГУНП в Донецькій області, капітан 
поліції
в.о.начальника відділу охорони здоров’я міської ради

начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції 
Покровського районного управління поліції ГУНП в Доне 
області, майор поліції
керівник служби «Денний центр соціально- 
психологічної допомоги особам, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою 
статі»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Презентація роботи Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. 
(Лисенко Т.М.)
2. Все про Патронат та переваги його запровадження у громаді. (Коваленко М.В.).
3. Затвердження Плану заходів з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі. (Лисенко).

II блок
1. Про взаємодію суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі:

- про створення інформаційної довідки взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 
сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі:

про розроблення карти перенаправлення/взаємодії під час роботи 
з постраждалими від тендерно зумовленого насильства.



І блок

1. Презентація роботи Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

СЛУХАЛИ:
Лисенко Т.М. презентувала роботу Денного центру соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі.

ВИСТУПИЛИ:
Жук А.В., Тарасенко О.Г.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію Лисенко Т.М. щодо роботи Денного центру соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі прийняти до відома.

2. Все про Патронат та переваги його запровадження у громаді.
СЛУХАЛИ:
Коваленко М.В. розповіла все про Патронат та переваги його запровадження у громаді. 
ВИСТУПИЛИ:
Жук А. В., Лисенко Т.М.,
УХВАЛИЛИ:
Інформацію Коваленко М.В. щодо Патронату та переваги його запровадження 

у громаді прийняти до відома.

3. Затвердження Плану заходів з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного 
розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі на II піврічя 2021. (Лисенко).

СЛУХАЛИ:
Лисенко Т.М. ознайомила присутніх з Планом заходів з питань сім’ї, тендерної 

рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на II піврічя 2021.

ВИСТУПИЛИ:
Жук А. В., Лисенко Т.М., Сапон С.О,
УХВАЛИЛИ:
Затвердити План заходів з питань сім’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, 

протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі на II піврічя 2021.

II блок

1. Про взаємодію суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі.

СЛУХАЛИ:
Лисенко Т.М. про створення інформаційної довідки взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі.

ВИСТУПИЛИ:
Жук А.В., Лисенко Т.М., Данилів С.В., Корнєєв Д.О., Тимошенко Д.Ю..
УХВАЛИЛИ:
Створити інформаційну довідку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, яка у 
подальшому буде розміщена у містах великого скупчення людей та на офіційних сайтах. 

СЛУХАЛИ:
Лисенко Т.М. про розроблення карти перенаправлення/взаємодії під час роботи 

з постраждалими від тендерно зумовленого насильства.



ВИСТУПИЛИ:
Жук А.В., Тимошенко Д.Ю., Тарасенко О.Г.

УХВАЛИЛИ:
Розробити та на наступному засіданні координаційної ради затвердити карту 

перенаправлення/взаємодії під час роботи з постраждалими від тендерно зумовленого
насильства.

Заступник голови комісії А. Жук

Секретар В. Лежньова


