
ПРОТОКОЛ № 2
засідання координаційної ради з питань сім’ї, тендерної рівності, 

демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі

Покровськ 12.11.2021

ПРИСУТНІ:

Ідрісова
Маргарита Олександрівна

заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, голова комісії

Штурх ецька 
Яна Вікторівна

завідувач сектору у справах сім'ї та молоді Управління 
сім’ї молоді та спорту міської ради, 
заступник голови ради

Лежньова
Вікторія Володимирівна

• головний спеціаліст сектору у справах сім’ї та молоді 
Управління сім’ї молоді та спорту міської ради, 
секретар

Члени:

Г ергуленко
Наталія Олександрівна

• начальник служби у справах дітей міської ради

Данилів
Софія Вікторівна

■ суддя Красноармійського міськрайонного суду 
Донецької області (за згодою)

Джураєв
Тимур Валерійович

• старший дільничний офіцер поліції відділу превенції 
Покровського районного управління поліції ГУНП 
в Донецькій області, капітан поліції (за згодою)

Доренська 
Ірина Іванівна

■ старший інспектор Покровського МРВ філії
ДУ «Центр пробації» в Донецькій області (за згодою)

Лисенко
Тетяна Миколаївна

- директор Покровського міського центру соціальних 
служб Донецької області;

Сапон
Станіслав Олегович

- заступник начальника СДОП ВП Покровського районного 
управління поліції ГУНП в Донецькій області, капітан 
поліції (за згодою)

Овчаренко
Олександр Олександрович

- начальник відділу охорони здоров’я міської ради

Тимошенко 
Дмитро Юрійович

- начальник сектору ювенальної превенції відділу 
превенції Покровського районного управління поліції 
ГУНП в Донецькій області, майор поліції (за згодою)

ЗАПРОШЕНІ:

Темець В.О. -  головний спеціаліст відділу освіти міської ради 

Ветошко О.В. -  головний редактор газети «Маяк»



Тарасенко О. Г. -  керівник служби « Денний центр соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (з 

кризовою кімнатою).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про проведення заходів в межах Міжнародної кампанії «16 днів проти насильства» та 

про проведення акції в нашій громаді. (Штурхецька Я.В., Лисенко Т.М.).

2. Про затвердження Плану заходів щодо проведення інформаційної кампанії «16 днів 

проти насильства» (Штурхецька Я.В.).

1. Про проведення заходів в межах Міжнародної кампанії «16 днів проти насильства» та 

про проведення акції в нашій громаді.

ВИСТУПИЛИ: Ідрісова М.О. про проведення заходів в межах Міжнародної кампанії «16 

днів проти насильства» та про проведення акції в нашій громаді.

СЛУХАЛИ: Штурхецька Я.З. про проведення конкурсу форум-театру «Проти насильства» 

серед учнів навчальних закладів нашої громади з визначенням переможця та врученням 
подарунків і призів.

ВИСТУПИЛИ: Ідрісова М.О., Темець В.О., Данилів С.В..

СЛУХАЛИ:Лисенко Т.М. про організацію і створення унікального маніфесту проти 

домашнього насильства та показ стрічки на тему домашнього насильства.

ВИСТУПИЛИ: Ідрісова М.О., Данилів С.В., Овчаренко О.О., Сапон С.О.

УХВАЛИЛИ: Інформацію Штурхецької Я.В. та Лисенко Т.М. прийняти до відома.

2. Про затвердження Плану заходів щодо проведення інформаційної кампанії «16 днів 

проти насильства» (Штурхецька Я.В.).

СЛУХАЛИ: Штурхецька Я.В. про План заходів щодо проведення інформаційної кампанії 

«16 днів проти насильства».

ВИСТУПИЛИ: Ідрісова М.О., Лисенко Т.М., Тарасенко О.Г., Данилів С.В.

УХВАЛИЛИ: Затвердити План заходів щодо проведення інформаційної кампанії «16 днів 

проти насильства» з додатковим внесенням вищезазначених заходів. Інформацію 

розмістити на офіційному сайті Покровської міської ради та донести до відома всіх 
суб’єктів взаємодії.

Голова комісії

Секретар

М. Ідрісова

В. Лежньова


