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Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до Положення про відділ освіти, 
молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», з метою 
досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах 
життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та 
застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення 
дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати свої права, 
надані їм Конституцією України, враховуючи висновки й рекомендації постійних 
комісій селищної ради із соціальних питань, забезпечення законності та 
правопорядку, з питань депутатської діяльності та етики, реалізації 
державної регуляторної політики, з питань бюджету, фінансів та соціально- 
економічного розвитку (протокол від 19.06.2020 року), селищна рада вирішила:

1. Внести до Положення про відділ освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Покровської селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради від 
08.08.2017 року № 261-11/УІІ (зі змінами) зміни, що додаються.

2. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради 
(Власовій Н.В.) здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до Положення.

З .Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради, контроль - на 
постійні комісії селищної ради із соціальних питань, забезпечення законності та 
правопорядку, з питань депутатської діяльності та етики, реалізації 
державної регуляторної політики, з питань бюджету, фінансів та соціально- 
економічного розвитку.

С.А. Спажева

від 19.06.2020 № Р-1621-55/УІІ
ЗГІДНО з 

ОРИГІНАЛОМ



Додаток
до рішення селищної ради 
від 19.06.2020 № Р-1621-55/УІІ

Зміни,
що вносяться до Положення про відділ освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Покровської селищної ради

1. Доповнити Положення підпунктами 3.1.1, 3.3.43, 3.3.44,3.4.1 такого 
змісту:

«3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики та політики на території 
Покровської селищної ради в сферах освіти, молоді та спорту, рівності прав та 
можливостей жінок і чоловіків».

«3.3.43. Виконує функцію спеціально уповноваженого органу щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

«3.3.44. Бере участь в межах свої повноважень у координації здійснюваних 
органами влади заходів протидії торгівлі людьми, реалізує інформаційно- 
просвітницькі програми у цій сфері».

«3.4.1. Залучати в установленому порядку до розроблення місцевих програм 
розвитку освіти, фізичної культури та спорту, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та розгляду питань, що належать до його 
компетенції».

Секретар ради (виконавчого Т.М. Єрмак

ЗГІДНО з 
ОРИГІНАЛОМ


