
 
 УКРАЇНА 

    ХУСТСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

     I   СЕСІЯ    VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ № 252 
 

 31.05.2021 м.  Хуст

 

Про затвердження Міської програми 

сімейної, ґендерної політики, 

запобігання та протидії домашньому 

насильству, протидії торгівлі 
людьми на 2021-2025 роки 

 

  

Відповідно до ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування”, 

законів України від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII „Про запобігання та 

протидію домашньому насильству”, від 20 вересня 2011 року № 3739-VI „Про 

протидію торгівлі людьми”, від 8 вересня 2005 року №2866-ІV “Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, указів Президента 

України від 26 липня 2005 року №1135/2005 „Про вдосконалення роботи 

центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків”, від 21 вересня 2020 року № 398/2020 

„Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 

насильства”, постанов Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 

654 „Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі”, від 22 серпня 2018 року № 658 „Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”, 

від 23 травня 2012 року № 417 „Про затвердження Порядку встановлення 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми”, від 22 серпня 2012 року 

№ 783 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми”, від 11 квітня 2018 року № 273 „Про 

затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року”, Концепції Державної 

соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі на період до 2023 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року №728, розпорядження 

голови Закарпатської ОДА від 15.12.2020 №737 «Про Регіональну програму 

сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, 



протидії торгівлі людьми на 2021 – 2025 роки», з метою реалізації державної 

сімейної і ґендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві 

соціальної справедливості та ґендерної рівності, підтримки сім’ї, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у 

творенні національної культури, розбудові громадянського суспільства та 

заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, протидії  торгівлі 

людьми, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Міську програму сімейної, ґендерної політики, 

запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 

2021-2025 роки (далі – Програма), що додається. 

2. Структурним підрозділам міської ради – учасникам Програми: 

2.1 забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою; 

2.2 щопівроку, до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, 

надавати управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Хустської міської ради інформацію про результати реалізації заходів Програми 

за відповідний період. 

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської 

міської ради, контроль – на заступника міського голови Калина В.Ю. 

 

 

 

Міський голова Володимир КАЩУК 

 


