
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про створення районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 
протидії торгівлі людьми

Відповідно до ст.ст. 6, 23, 40, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закону України «Про 
протидію торгівлі людьми», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України 
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закону України 
«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів 
України від 05 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно -  дорадчий орган з питань 
сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми», постанови Кабінету Міністрів України 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», з метою координації діяльності ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії 
торгівлі людьми 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Створити районну координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії 
торгівлі людьми (далі -  Координаційна рада) та затвердити склад Координаційної ради, що 
додається.

2. У своїй діяльності Координаційній раді керуватися Положенням про Міжвідомчу 
раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 
домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 05 вересня 2007 року № 1087 «Про консультативно - дорадчий орган 
з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії 
домашньому насильству та протидії торгівлі людьми».

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
райдержадміністрації від 19 серпня 2019 року № 277 «Про створення районної 
координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання та протидії домашньому насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Олександра Скорохода.

голови районної державної адміністрації
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
районної держадміністрації
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СКЛАД
районної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі

людьми

Скороход 
Олександр Олексійович -

заступник голови районної державної 
адміністрації, голова координаційної ради;

Хомутянська 
Світлана Іванівна -

начальник управління соціального захисту 
населення районної державної адміністрації, 
заступник голови координаційної ради;

Пасічна 
Яна Олександрівна

головний спеціаліст відділу надання соціальних і 
реабілітаційних послуг та соціальної підтримки 
сім’ї управління соціального захисту населення 
районної державної адміністрації, секретар 
координаційної ради;

Члени координаційної ради:

Колесник 
Світлана Іванівна -

начальник служби у справах дітей районної 
державної адміністрації;

Колесник 
Олена Михайлівна -

директор Новопсковського районного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Путиля 
Віталій Васильович -

начальник сектору превенції Новопсковського ВП 
ГУНП в Луганській області, майор поліції (за 
згодою);

Кузнецова 
Світлана Анатоліївна

начальник відділу освіти районної державної 
адміністрації;

Скребцова 
Вікторія Олексіївна -

начальник Новопсковського районного сектору 
філії Державної установи «Центр пробації» в 
Луганській області, майор внутрішньої служби (за 
згодою);

Шкуренко 
Ольга Михайлівна ■

директор Новопсковського територіального 
центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг);

Боднар 
Олена Віталіївна -

головна медична сестра КНП «Новопсковське 
територіальне медичне об’єднання» (за згодою);

Білик 
Олена Миколаївна -

прокурор Новопсковського відділу Старобільської 
місцевої прокуратури Луганської області 
(ювенальний прокурор) (за згодою);



Матвієнко 
Марина Олексіївна -

Коваленко 
Михайло Олександрович -

Слюсарєв 
Віталій Іванович -

Зайченко 
Олена Миколаївна -

Кобзар 
Алла Володимирівна -

Калюжний 
Володимир Сергійович -

Кононенко 
Михайло Миколайович -

начальник відділу Новопсковського бюро правової 
допомоги Старобільського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
(за згодою);

судовий розпорядник Новопсковського районного 
суду Луганської області (за згодою);

начальник відділу соціального захисту населення 
Новопсковської селищної ради (за згодою);

соціальний педагог Новопсковського
професійного аграрного ліцею Луганської області 
(за згодою);

старший науковий співробітник КЗ 
«Новопсковський районний краєзнавчий музей» 
(за згодою);

заступник директора з експертизи тимчасової 
непрацездатності КНП «Новопсковський центр 
ПМСД» (за згодою);

заступник директора з материнства та дитинства 
КНП «Новопсковський центр ПМСД» (за згодою).

Керівник апарату 
райдержадміністрації
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