
 
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

26.10.2018 № 1232/А-2018 

 

 Про внесення змін до розпорядження голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

15 грудня 2017 року № 1206/А-2017 

 

 

Відповідно до статей 2, 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», законів України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок та чоловіків», «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми», з метою 

підвищення ефективності роботи координаційної ради з питань сім'ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї 

та протидії торгівлі людьми: 
 

внести до розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 15 грудня 2017 року № 1206/А-2017 «Про утворення 

Одеської обласної координаційної ради з питань сім′ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім′ї та протидії торгівлі 

людьми» ( далі – розпорядження) такі зміни: 
 

у назві, тексті розпорядження та Положенні про обласну 

координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, 

затвердженому розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 

15.12.2017 № 1206/А-2017, слова «Одеська обласна координаційна рада з 

питань сім′ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми» у всіх відмінках замінити 

словами «Обласна координаційна рада з питань сім′ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі, торгівлі людьми» у відповідних відмінках; 

 

додаток до розпорядження викласти у новій редакції (додається).  

 

Голова обласної  

державної адміністрації  

 

М.В.Степанов  



 Додаток 

до розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

15.12.2017 № 1206/А-2017 

(у редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації  

26.10.2018 № 1232/А-2018) 

 

 СКЛАД 

обласної координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі, 

торгівлі людьми 

 

 

Заступник голови Одеської обласної державної адміністрації (питання 

соціальної сфери та суспільної комунікації) – голова координаційної ради 

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної 

державної адміністрації – заступник голови координаційної ради 

Радник голови Одеської обласної державної адміністрації (поза штатом) – 

заступник голови координаційної ради 

Головний спеціаліст відділу сімейної політики управління соціального 

захисту населення Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської 

обласної державної адміністрації – секретар координаційної ради 

Члени координаційної ради: 

Заступник директора – начальник управління соціального захисту 

Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 

адміністрації 

Заступник директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації 

Заступник начальника управління медичної діяльності – начальник відділу 

контролю якості надання медичної допомоги Департаменту охорони здоров’я 

Одеської обласної державної адміністрації  

Заступник директора – начальник управління доходів та бюджету 

Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації 

Завідувач сектору взаємодії з засобами масової інформації управління 

комунікацій та інформаційної політики Одеської обласної державної 

адміністрації 

Заступник начальника управління – начальник відділу культури, 

національностей та релігій управління культури, національностей, релігій та 

охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації 

Заступник начальника служби у справах дітей Одеської обласної державної 

адміністрації – начальник відділу сімейних форм виховання 



Начальник управління реєстрації нормативно-правових актів, правової 

роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції в 

Одеській області (за згодою) 

Заступник начальника Головного управління статистики в Одеській області 

(за згодою) 

Заступник начальника територіального управління Державної судової 

адміністрації в Одеській області (за згодою) 

Начальник відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції в Одеській області (за згодою) 

Начальник відділу соціально-гуманітарної роботи та психологічного 

забезпечення ЦЗД Головного управління Державної служби з надзвичайних 

ситуацій в Одеській області (за згодою) 

Заступник начальника управління боротьби зі злочинами, пов’язаними із 

торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Одеській 

області (за згодою) 

Офіцер відділу по роботі з персоналом Південного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України (за згодою) 

Радник Представництва Міністерства закордонних справ України в Одеській 

області (за згодою) 

Заступник директора Одеського обласного центру зайнятості ( за згодою) 

Директор Одеського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді  

Директор соціологічного центру «Пульс» (за згодою) 

Керівник Центру гендерної освіти Одеського державного університету 

внутрішніх справ (за згодою) 

Заступник голови громадського руху «Віра, Надія, Любов» (за згодою) 

Голова громадської організації «Асоціація жіночих організацій Одеської 

області» (за згодою) 

Голова молодіжної громадської організації «Сінергія» (за згодою) 

Заступник директора Департаменту – начальник управління сімейної та 

гендерної політики Департаменту праці та соціальної політики Одеської 

міської ради (за згодою) 

Голова Одеської обласної ради миру (за згодою) 

Начальник управління боротьби з протидії торгівлі людьми Головного 

управління Національної поліції України в Одеській області (за згодою) 

Начальник Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за згодою) 

Директор КУ «Одеський обласний центр для ВІЛ – інфікованих дітей та 

молоді» (за згодою) 

Голова громадського об’єднання «Одеське обласне товариство «Зелена 

планета майбутнього» (за згодою) 

Керівник благодійного фонду «Карітас Одеса УГКЦ» (за згодою) 



Голова Всеукраїнської громадської організації «Рада багатодітних сімей 

України «Велика родина» (за згодою) 

Начальник філії державної установи "Центр пробації" в Одеській області (за 

згодою)  

Заступник начальника управління - начальник відділу управління 

превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в 

Одеській області (за згодою) . 

 

 

 

Директор Департаменту соціальної 

та сімейної політики Одеської 

обласної державної адміністрації 

 

 

Л.В.Коваленко 

 


