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з

ичЕою особою, мае самос
жавноi казЕачейськоi сого герба Украiни i сво

ваЕцям i символiкою.

Ir. Осповнi завдапня Щентру
2.1. Основнимr
2.1 .l. 

""*оrrч.rr]r'u"jаННЯМИ 

I]eHTpy с;

з попередження насильс
rендерпоi полiтики та
в суспiльствi.

2.1.2. Вивчення,-" ; lжiН"**Ж#*джl##-ffi; ;;;культури, подолацня I

у суспiльствi rеНДеРНИХ СТеРеОТИПiВ цодо poni- Йr*, Ь чоловiка
2.1.4.

за озЕакою
2.1 .5.

освiти.

.r|I;освiтниЧька робота з питацЬ лiквiдацii Bcix форм дискримiнацiТ
пропаганда сiмейних цiнностей та пош ення психологiчнот

, "","о1';:;";"J;fi;;""r/.".Ёi;;ffi вiдповiдапrьного батькiвства

"ni ""1,|iJ*r:#,11тт."т;,,.;о;Й;' 
корекцiйноi роботи з особами,

2.1.8. Впровадження вiдновних практик (медiацiя, сiмейно-груповiерапii) з
нах, з ХОДУ СiМеЙ, ЯКi опинились

пеповцо Та Профiлактики

,uпrоподi форм i методiв
2.1.10. Спiвпраця аКЛаДИ.

аЛьманахiв тощо. ИДаНЦЯ бУКлетiв, газет,
2.2. Центр вiдповiдно до покладених на ньо завдаЕь:2.2..|. Взасмодiе з органами мiсцевДеРЖавноi виконавчоi влад ОГО :аМОВРЯДУвання, оргаЕами

ОСНОВtlих напрямкiв держав 1ЦlЯУrИ 
В РаМках реалiзацii

2.2.2. Здiйснюс n Полlтики.

'О'ОlЧ";ПРО_фОРiентацiйнеконсультуваЕня.ir"о. 
О-П'ОuГОГiЧНе, МеДИЧне,

поч"оiiJиr;#*Ж;"-:аДаННЯ iнформачiйних п слуг щодо соцiальноi

з медичними
актичноi роботи .":1YТ1': ДЛЯ ПРоведепЕя

статевого 
"r*o"ur"#"O 

СtМеЙ та молодi з питань
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2,2,5, Органiзовуе лекторii для сiмей з питань психологii сiмейногожиття, основ веденЕя домашнього господарства, методики виховання дiтейтощо.
2,?:6,_ Створюе секцiТ за iнтересами з урахуванням рiзних вiковихкатегорiй сiмей.
2.2-7. Сприяе органiзацii фестиваlriв, KoHKypciB, виставок сiмейноiтворчостi, розважЕUIьних сiмейних rа*одiu rоЙ.
2,2.8- Органiзовуе та бере участь у iро".д"""i районних та мiськихзаходах.
2.2.9. Проводить практичнi, навчальнi семiнари з сiмейноiта гендерноi проблематики.
2,2,10, Здiйснюе прийом членiв сiмей, в яких вчиня€ться насильство абоicHye реалrьна його загроза.
2.2.11. Органiзовуе надання необхiдпоi психологiчноi допомогидля сiмей, в яких вчиня€ться насильство або ic
z.z, t z. Р озр ооо". *ор.пчi й,i 

"р; й;;; Т lЁ"#fi:" .iiTi'oXoo*." 
""агресорами, якi вчинили насильство в ciM]i.

2,2,13, Повiдомляе_ членiв ciM'i, де виникае реапьна загроза вчинення

ffi:Н-r"rВ 
ciM'i абО бУЛО ВЧИНено насильство в сiм,i, npo'n|u"u, заходи

2.2.14. аТИсЯ.

;:.чff;:, iJi.хъ::il""нi;;'9#;::;",т-.J.:
2.2.15. Забезпечуе 

. 
за направленнями органiв внутрiшнiх справ

,",:"Ё"ffi#;f,j-# 
ЯКi ВЧИНИЛИ Насильство 

" "i",i р"uоiпЬч'чйх заходiв

.. 2,2,16,Розробляс програми особистiсного пп?рт,r.г!.\/ix проходження з метою попередженн" 
"ua"o'o 

розвитку та органiзовуе
3дорових родинних цiнностей. 

ильства в сiм'i та формування

. 2.2.17. Забезпечуе пр-.оживанЕя в притулку для тимчасового перебуванняжlнкам, в тому 
"".T,..}i"*uM з дiri"". "n, можуть стати або сталижертвами насильства в ciM'T.

2.2.18. Вивчае i
насильства в ciM'i. узагальпюе причинИ та умовИ конкретних проявiв

2-2.1,9, НаДае iНфОРМацiю з питань попередження пасильства в ciM,i

MacoBoi iнформацii, громадськими
цькоi та виховноi роботи з питань

З.l. Щентр мае право:

III. Права Щентру
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3. 1 . 1 . Вносити пропозицii на розгляд ,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноТ адмiнiстрацii, з питань якi вiднесенi до компетенцii I_{eHTpy, шдяхом
подання iх до першого заступника голови, заступника голови ,,Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii згiдно розподiлу обов'язкiв.

З.1.2. Укладати договори про спiвпрацю з пiдприемствами, установами
та органiзацiями.

3. l .3. Залучати спецiалiстiв пiдприемств, установ та органiзаuiй,
для розгляду та вирiшення питань,а також науковцiв (за згодою)

що належать до компетенцiТ I-{eHTpy.
3.1.4. Брати участь у порядку визначеному законодавством у роботi

консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, що утворюються
органами виконавчоi влади та мiсцевого самоврядування.

з.1.5. одержувати вiд органiв державноi влади, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприсмств, установ та органiзацiй вiдповiдно
до чинного законодавства Украiъи iнформацiю, необхiдну для виконання cBoix
завдань.

3.1.6. Проводити, семiнари, тренiнги, круглi стоди та iншi, в т.ч. ocBiTHi
заходи, пов'язанi з дiяльнiстю Центру.

3.1.7. Брати r{асть у заходах (ceMiHapax, конференцiях, навчаннях),
якi проводяться урядовими та неурядовими органiзацiями з rrитань,
що стосуються дiяльностi IfeHTpy.

З.1.8. Iншi права передбаченi законодавством Украihи.

IV. Фi нансова-господа рська дiяльнiсть,
матерiально-технiчна база та кошти Щентру

4.1. Майно Центру н€шежить до комунЕUIьноi власностi територiальноi
громади MicTa Кисва i закрiплене за I_[eHTpoM на правi оперативногоуправлiння.

4.2. ,Щжерелами формування майна I_teHTpy е майно, закрiпленеза Щентром, придбане самостiйно, передане йому пiдприемствами,
установами та органiзацiями незaшежно вiд форм власностi згiдно з чинним
законодавством.

4.з. IfeHTp фiнансуеться за рахунок коштiв, передбачених у бюджетi
!еснянськогО району в складi мiсцевого бюджету MicTa Киева за вiдповiдним
кодом бюдЖетноi класифiкацiТ видатКiв та iншиХ джерел. .Щiяльнiсть IJeHTpy
здiйснюеться на ocHoBi кошторису - основного планового фiнансового
документа, яким на бюджетний перiод встановлюються повноваження
щодо отримання надходжень i розподiл бюджетних асигнувань на взяття
бюджетних зобов'язань та здiйснення платежiв для виконання cBoix функцiй
та досягнення результатiв, визначених вiдповiдно до бюджетних призначень.

4.4. IJeHTp е неприбутковою установою. .Щоходи (прибутки), благодiйна
допомога Центру використовуються викJIючно дJUI фiнансування видаткiв
на утримання органiзацii, реалiзацii мети (цiлей, завдань) та напрямiв
дiяльностi, визцачених цим Положенням.
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Y. Управлiння Щептром

,цno*i,"1"u*;jiJЖj. Ц.rrРУ i представляе його в ycix органiзацiях,
5.2.З. Видае в межах

та контролюе iх виконання.
своеТ компетенцii Еакази, органiзовуе

5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

них дисциплiнарних стягнень.
rrдlацiвникiв Щентру та накладання на

i працiвникiв Ценrру.
з роботи працiвникiв Щентру.

VI. Припинення дiяльностi Щентру

здiйсцюсться шляхом його
перетворення) або лiквiдацii

iJЖ I |i'#-"З, :"_",о_l"нiзацi 
i чи

прав та iHTepeciB вiдповiдно до
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, а Щентр таким, що припинив
про це до державного реестру.

Перший заступник голови
Iрина АЛСКССеНКО


