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РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2019 року № ___ 

м. Олександрія 
 
  
Про затвердження міської соціальної  
Програми забезпечення рівних прав  
та можливостей жінок і чоловіків  
на період до 2021 року 

 
Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядження голови облдержадміністрації від 24.01.2019 № 93-р «Про затвердження 
обласної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2021 року» та з метою забезпечення рівних прав жінок і чоловіків 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити міську соціальну Програму забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2021 року (далі - Програма), що додається. 

 
2. Виконавчим органам міської ради, територіальним органам міністерств і відомств 

України в місті забезпечити: 
1) виконання Програми у повному обсязі та у визначені терміни; 
2) надання інформацій про хід виконання Програми управлінню праці та соціального 

захисту населення міської ради два рази на рік: до 5 січня, до 5 липня. 
 
3. Управлінню праці та  соціального захисту населення міської ради забезпечити 

проведення моніторингу стану виконання Програми та надання узагальненої інформації 
департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації до 10 січня та 10 липня. 

 
4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради СОСНУ Л.В. 
 
 
 
Міський голова                      С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                                                                             В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ  
проекту рішення виконавчого комітету: 

 
Підпис             Дата погодження 

 
 
ДАВИДЕНКО Л.В.    ________________  _______________ 
 
БОГОЯВЛЕНСЬКА О.М.   ________________  _______________ 
 
НЕКРАСОВ А.В.    ________________  _______________ 
 
СОСНА Л.В.     ________________  _______________ 
 
ГРИЦЕНКО С.П.    ________________  _______________ 
 
ЧЕБОТАРЬОВ В.В.    ________________  _______________ 
  
 
Розробник проекту: 
Завідувач  сектором  з питань  
обслуговування пільгової  категорії  
населення управління праці та  
соціального захисту населення 
ГОНЧАРОВА С.І                                        ________________  _______________ 

(посада, прізвище, ініціали) 
 
Керівник виконавчого органу, 
в якому створено документ: 
Начальник управління  
праці та соціального захисту  
населення НАЗАРЕНКО О.А.  ________________  _______________       

(посада, прізвище, ініціали) 
 

Начальник юридичного  
управління міської ради   
_____________________________  ________________  _______________ 

(прізвище, ініціали) 
 
Начальник загального відділу 
управління справами міської ради 
БАРАНОВСЬКА В.М._________  ________________  _______________ 

(прізвище, ініціали) 
 

Начальник фінансового управління  
міської ради 
ГРИЩЕНКО О.В.______________  ________________  _______________ 

(прізвище, ініціали) 
 
 
Оприлюднення проекту (відповідно до 
ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)          _________________            _______________ 

        (дата)                         (підпис, прізвище, ініціали  
                                                розробника проекту) 

Направити: 
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Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від «   » _________ 2019 року №   

 
 

Міська соціальна програма  
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2021 року 
 

ПАСПОРТ 
міської соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2021 року 
 

1. Програма затверджена: 
рішенням виконавчого 
комітету  
від «__» ______ 2019 №   

 

2. Ініціатор розроблення 
Програми 

Управління праці та соціального захисту населення 
міської ради  

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 
№ 273 «Про затвердження Державної соціальної 
програми забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період до 2021 року», 
розпорядження голови Кіровоградської обласної 
державної адміністрації від 24.01.2019 року № 93-р 
«Про затвердження обласної соціальної програми 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2021 року» 

3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення 
міської ради  

4. Співрозробники Програми Управління освіти, молоді та спорту міської ради, 
управління культури і туризму міської ради, 
управління охорони здоров’я міської ради, управління 
економіки міської ради, відділ внутрішньої політики 
міської ради, Олександрійський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у 
справах дітей міської ради  

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління праці та соціального захисту населення 
міської ради  

6. Учасники Програми Виконавчі органи міської ради, 
територіальні органи міністерств і відомств України 

7. 
 

Терміни реалізації Програми 2019 -2021 роки 

 
 
 
 
 
 
 


