
Відділ сімейної політики: 

Завдання, що вирішуються відділом 

 

1. Реалізація  на території Солом'янського району міста Києва державної 

політики з питань соціального захисту прав та інтересів дітей та реалізації 

державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі т, протидії торгівлі людьми. 

 

2. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища сімей з 

дітьми, запобігання та протидія домашньому насильству, протидії торгівлі 

людьми, жорстокому поводженню з дітьми. 

 

3. Координація заходів у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі та моніторинг їх реалізації. 

 

4. Координація діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству , протидії торгівлі людьми ,та 

їх взаємодію на території Солом’янського району, залучення суб’єктів до 

припинення насильства, надання допомоги постраждалим особам, в тому числі 

дітей. 

 

5. Координація інформування постраждалих осіб про права, заходи та 

соціальні послуги, якими вони можуть скористатися. 

 

6. Попередження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності 

населення, превентивної роботи, зниження рівня вразливості населення. 

 

7. Надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі 

людьми, в тому числі дітей. 

 

8. Координація та спрямування діяльності структурних підрозділів 

Солом’янської районної в місті Києві держаної адміністрації з питань 

соціальної підтримки та поліпшення становища сімей з дітьми, запобігання 

домашньому насильству, протидії торгівлі людьми та жорстокому поводженню 

з дітьми. 

 

9. Надання адміністративних послуг щодо видачі  посвідчень  батькам  та 

дітям з багатодітних сімей. 

 

10. Організація  і проведення районних заходів та участь у проведенні 

міських заходів. 

 

11. Забезпечення та підготовка подань щодо визначення кандидатур жінок 

на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». 

 



12. Розгляд в установленому порядку у межах своєї компетенції запитів і 

звернень народних депутатів, депутатів відповідних місцевих рад, звернень 

громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, 

здійснення прийому громадян та вжиття відповідних заходів для вирішення 

порушених ними питань. 

 

13. Надання підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм 

власності, громадським організаціям, громадянам методичної та 

консультаційної допомоги і координування їх зусилля у вирішенні питань 

соціальної підтримки та поліпшення становища сімей з дітьми, запобігання 

домашньому насильству, протидії торгівлі людьми та жорстокому поводженню 

з дітьми. 

 

14. Здійснення підготовки аналітичних та статистичних даних, що 

стосуються напрямків роботи Відділу. 

 

15. Здійснення обліку фактів насильства, шляхом внесення інформації  до 

журналів реєстрації заяв/повідомлень та до Єдиного державного реєстру 

випадків  домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

 

16. Розгляд заяв та повідомлень з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі та здійснення перевірки 

фактів, викладених в них. 

 

17. Проведення підготовки узагальнюючої інформації, що стосується 

роботи Відділу, розробка планово-звітної документації Служби. 

 

18. Забезпечення та захист інформації з обмеженим доступом. 

 

19. Забезпечення захисту персональних даних. 

 

20. Підготовка та організація координаційних рад, нарад, семінарів, 

круглих столів з питань, що стосуються компетенції Відділу, здійснення 

ведення відповідної документації (порядків денних, протоколів, тощо). 

 

21. Забезпечення здійснення інформаційно-просвітницької діяльності (в 

тому числі підготовка та поширення відповідних матеріалів) щодо заходів у 

сфері запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми. 

 

22. Надання  вичерпної інформації про права постраждалій особі, про 

соціальні послуги, медичну, соціальну, психолонічну допомогу, якою вона 

може скористатися. 

 

23. Проведення профілактичної роботи  з кривдниками, які вчинили 

насильство та взяття їх на профілактичний облік. 



 

24. Розгляд оформлених у встановленому порядку подань про присвоєння 

почесного звання України «Мати-героїня». 

 

 

 

 
 


