Україна
ІЛЛІНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
Вінницької області

34 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 623

12 лютого 2019 року

Про затвердження Районної комплексної програми
підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству,
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
і попередження торгівлі людьми на період до 2021року
Розглянувши подання голови районної державної адміністрації Лисака
А.Р. від 06.02.2019 року № 01.01-21/364 щодо затвердження Районної
комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству,
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків і попередження
торгівлі людьми на період до 2021 року, з метою забезпечення системної та
комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на
формування самодостатньої сім’ї, створення дієвого механізму запобігання та
протидії домашньому насильству, сприяння забезпеченню фактичної рівності
прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання торгівлі людьми,
враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань охорони
здоров’я, освіти, культури, фізичної культури, спорту, туризму, соціального
захисту населення, зайнятості та роботи з ветеранами від 08.02.2019 року та
керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Районну комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків і попередження торгівлі людьми на період до 2021року (додається).
2. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів
та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
3. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту районної державної
адміністрації (Рогозін В.В.):
3.1.
Координувати
діяльність
структурних
підрозділів
райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій щодо виконання
заходів цієї програми.
3.2. Щорічно до 15 листопада інформувати районну раду про хід
виконання програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань охорони здоров’я , освіти, культури, фізичної культури,
спорту, туризму, соціального захисту населення, зайнятості та роботи з
ветеранами (Колосенко О.Д.).
Заступник голови районної ради

В. Нечипоренко

ПАСПОРТ
Районної комплексної програми підтримки сім'ї,
запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей
жінок та чоловіків і попередження торгівлі людьми на період до 2021року
1.

Ініціатор
програми

розроблення Відділ освіти, молоді та спорту Іллінецької
райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва
розпорядчого документу
органу виконавчої влади
про
розроблення
програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сімейний кодекс України, закони України «Про охорону
дитинства», «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків», «Про попередження насильства в сім’ї»,
«Про протидію торгівлі людьми», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань соціального захисту
багатодітних сімей», Указ Президента України від 25 серпня
2015 року № 501/2015 «Про затвердження національної стратегії
у сфері прав людини», постанова КМУ від 24 лютого 2016 року
№111 «Про затвердження Державної соціальної програми
протидії торгівлі людьми на період 2020 року», Вінницька
обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі
людьми на період до 2021 року, затверджена рішенням 13 сесії
обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 р., № 226

3

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту Іллінецької
райдержадміністрації

4

Співрозробники
програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5

Відповідальний
виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту Іллінецької
райдержадміністрації

6

Учасники програми

7

Терміни реалізації
програми

8

Загальний обсяг
469 тис. грн.
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми

9

Основні джерела
фінансування програми

Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сектор культури та
туризму райдержадміністрації, комунальний заклад «Центр
первинної медико-санітарної допомоги» районної ради,
Іллінецька центральна районна лікарня, Іллінецьке відділення
поліції Гайсинського відділу Головного управління Національної
поліції у Вінницькій області, відділ інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
2019-2021 р. р.

Районний бюджет, кошти меценатів та благодійних організацій

Районна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому
насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та
попередження торгівлі людьми на період до 2021 року
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Ефективна державна політика у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії
домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків – один з найважливіших інструментів розвитку
країни, росту добробуту її громадян і вдосконалення суспільних відносин.
Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає
моральний стан суспільства, і могутнім фактором формування демографічного
потенціалу. Є потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна реалізувати
свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити не лише власне
виживання, а й розвиток.
Зниження чисельності населення відбувається під впливом негативних тенденцій
природного та міграційного руху населення.
Сільське населення значно старше міського, про це свідчить середній вік
населення.
Високий рівень розлучень, до якого призводить непідготовленість молоді до
подружнього життя, низька культура внутрішньо сімейних стосунків, поширення
домашнього насильства в різних формах.
Незадовільний життєвий рівень багатьох сімей, низькі стандарти оплати праці,
поширення бідності загострення проблем сімей, слабка орієнтація на свідоме
самозабезпечення. Збільшилась кількість розлучень та нових сімей, створених в
результаті повторного шлюбу. Стали нормою нові форми організації сімейного
життя, такі як неповні сім’ї, офіційно незареєстровані сімейні пари тощо.
Станом на 1липня 2018 року у 463 багатодітних сім’ях району виховується 1588
дітей. У 119 багатодітних сім’ях діти виховуються однією матір’ю, у 1 багатодітній
сім’ї діти виховуються одним батьком.
Домашнє насильство є однією з найбільш гострих соціальних проблем загалом в
Україні, та в області зокрема, від якої можуть страждати як жінки, так і чоловіки.
Проте, як свідчить практика, переважно від домашнього насильства страждають
найбільш вразливі верстви населення: жінки і діти, а також особи з інвалідністю та
особи похилого віку.
Діти страждають не лише від насильства по відношенню до себе, а й
спостерігаючи за насильством у своїй сім’ї, переносячи цей негативний досвід у
власне життя в майбутньому.
Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, зокрема
репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності та збільшення
кількості народжених дітей з вадами здоров’я, може призвести до каліцтва чи, навіть,
до летальних наслідків через тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, або
внаслідок суїцидів постраждалих осіб.
Постраждалі особи не можуть належним чином виконувати свої професійні
обов’язки, внаслідок чого зростає кількість травмувань на робочих місцях та кількість
«лікарняних», фінансування яких покривається з бюджету, тощо.
Постраждалі не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки,
внаслідок чого зростає рівень бездоглядності дітей та відповідно підвищується рівень
соціального сирітства, при якому держава бере на себе виховання та утримання дітей
при живих батьках.
Зростає кількість розлучень у сім’ях, де вчиняється домашнє насильство, та
кількість правопорушень, оскільки насильство призводить не лише до дитячої
бездоглядності, але й до безпритульності постраждалих, а в окремих випадках – до
вбивства жертвами своїх кривдників.

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є
однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку району,
позитивних змін у суспільстві та його благополуччя, реалізації прав людини та
самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання існуючих проблем.
Діючі механізми та інструментарії забезпечення рівності жінок і чоловіків досі
залишаються не досконалими. Це не дозволяє докорінним чином змінити ситуацію,
яка характеризується нерівністю жінок і чоловіків у доступі до прийняття рішень і
управління, у праці та одержанні винагороди за неї, а також ефективно протидіяти
наявній дискримінації та викорінити ґендерні стереотипи. Рівень застосування
законодавства у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є
недостатнім.
Панують стійкі стереотипи щодо розподілу ролей чоловіків і жінок у політиці,
економіці, суспільстві та сім’ї. У рекламі, засобах масової інформації та мережі
Інтернет використовуються елементи, що закріплюють у свідомості людей ідею
нерівності жінок і чоловіків.
Дискримінаційне ставлення роботодавців до працевлаштування жінок,
визначення розміру заробітної плати, їх кар’єрного зростання, прихована
дискримінація занятості жінок в певних професіях знижують їхню
конкурентоздатність на ринку праці.
Правова обізнаність громадян щодо проявів ґендерної дискримінації в різних
сферах є недостатньою, занижена оцінка з боку жінок своїх професійних,
громадських і лідерських якостей.
Для просування на шляху досягнення ґендерної рівності необхідним є
застосування системного підходу, який передбачає зміну ґендерних відносин,
розширення
можливостей
жінок,
зменшення
впливу
негативних
традиційних ґендерних стереотипів, контроль, координацію та оцінювання прогресу
досягнення ґендерної рівності, що є недосяжним за відсутності дієвого механізму
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Торгівля людьми є актуальною проблемою та суттєвою загрозою для мешканців
Вінницької області та Іллінецького району зокрема. Незважаючи на те, що на
сьогодні в районі не зареєстровано випадків торгівлі людьми, громадські організації
наводять статистику щодо кількості таких постраждалих осіб.
Вивчення соціально-економічної ситуації дозволяє зробити висновок про
виникнення додаткових загроз щодо торгівлі людьми для населення в останні два
роки: підвищення ризиків торгівлі людьми у зв’язку із збройними конфліктами,
зокрема виникнення нових її форм з метою втягування людей у такі конфлікти, поява
внутрішньо переміщених осіб і демобілізованих військовослужбовців як категорій,
особливо вразливих до торгівлі людьми. У такому контексті ймовірність того, що
вразливі категорії населення вдаватимуться до негативних/ризикованих стратегій
виживання, серед яких є неврегульована трудова міграція, насильницька поведінка,
продаж органів тощо, зростає, тим більше, що інформація про такі можливості є
широко розповсюдженою, доступною та привабливою. Обізнаність найбільш
вразливих груп зокрема та населення загалом щодо проблеми торгівлі людьми та
правил безпеки, згідно з досвідом суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, є
низькою, у тому числі і через недостатню доступність цієї інформації для
громадськості та недостатній обсяг цілеспрямованих зусиль щодо підвищення
обізнаності серед найбільш вразливих груп населення.
Кількість постраждалих чоловіків та жінок, які звертаються за допомогою до
державних структур (і навіть до громадських організацій) навряд чи відповідає
реальній кількості постраждалих осіб. Досвід роботи Національного механізму
взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми,
свідчить про те, що постраждалі особи загалом не довіряють органам влади через

існування різних побоювань, у тому числі щодо порушення конфіденційності. У
результаті значна кількість не звертаються за допомогою взагалі або звертаються не
за місцем проживання.
Не виявляють активного бажання постраждалі особи співпрацювати і з органами
поліції. Причиною цього, з досвіду суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми у Вінницькій області, є недовіра постраждалих осіб до органів
поліції, що також є наслідком негативного іміджу останніх у суспільстві, існування
побоювань щодо власної безпеки, порушення конфіденційності тощо.
Іллінецький район досяг значних успіхів у сфері координації та співпраці щодо
протидії торгівлі людьми. Діє районна міжвідомча рада з питань сім`ї, гендерної
рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Відділ
освіти, молоді та спорту визначений відповідальним структурним підрозділом за
проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі
людьми.
2. Мета Програми
Метою Програми є:
забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного
розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до
усвідомленого народження і виховання дітей;
створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству;
сприяння забезпеченню фактичної рівності прав і можливостей жінок і чоловіків
та впровадження європейських стандартів рівності до всіх аспектів життя:
політичного, економічного, соціального і культурного;
запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які
вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб,
постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги.
3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми, строки та етапи
виконання програми
Районна комплексна програма підтримки сім’ї, демографічного розвитку, протидії
домашньому насильству, забезпеченню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року визначає стратегічні
пріоритети розвитку сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми
Іллінецького району, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує
ресурсні потреби.
Затвердження цієї Програми дозволить запровадити ефективний механізм
партнерства та взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими
організаціями.
Здійснюватиметься перенесення акцентів сімейної політики з переважно пасивних
заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім’ї,
адресності надання соціальної допомоги, поєднання зусиль органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування з активізацією діяльності місцевих громад,
громадських організацій. Цей варіант передбачає проведення системної та
комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, що спрямована на:
відновлення духовності, утвердження загальнолюдських моральних цінностей в
суспільно-політичному та приватному житті;
залучення молодих сімей до культурного життя;
активне просування, всебічну підтримку та захист сімейних цінностей;
формування повної партнерської сім’ї з дітьми, орієнтованої на народження і
виховання двох і більше дітей, яка самостійно вирішує свої проблеми, інвестує у
власний розвиток, бере активну участь у житті громади;
запобігання асоціальним проявам у сім’ї, соціальному сирітству, бездоглядності
дітей;

забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах
або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації;
формування відповідального батьківства та материнства;
вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству,
підвищення рівня інформованості населення щодо форм і проявів домашнього
насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб;
ефективне реагування на факти домашнього насильства через впровадження
механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії
домашньому насильству;
надання допомоги та захисту постраждалим особам від насильства в сім’ї;
належне розслідування фактів домашнього насильства, притягнення кривдників
до передбаченої законом відповідальності та зміна їхньої поведінки.
Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків можливе завдяки
комплексному та системному підходу до розв’язання проблеми.
Важливою умовою успішності реалізації державної політики у сфері протидії
торгівлі людьми є співпраця суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми, реабілітація та реінтеграція осіб, які постраждали від неї.
Розроблення Програми на основі комплексного та цілеспрямованого підходу до
розв’язання проблеми є найбільш оптимальним варіантом.
Найкращим у розв’язанні проблеми торгівлі людьми є підхід, що базується на:
запобіганні торгівлі людьми;
ідентифікації, захисті та наданні допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми;
ефективному виявленні та переслідуванні осіб, які вчиняють такі злочини або
сприяють їх вчиненню;
посиленні координації та співпраці суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми, гармонізації політики у відповідній сфері;
поглибленні знань та ефективній відповіді новим викликам у сфері торгівлі
людьми.
Проблему торгівлі людьми та захисту осіб, постраждалих від неї, передбачається
розв’язати шляхом:
удосконалення взаємодії правоохоронних органів з іншими державними органами
влади в частині протидії торгівлі людьми;
проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії
торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;
подальшого проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування
населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про
можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять
заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі
людьми;
урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок збройного
конфлікту на сході України;
забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують
кримінально-правову протидію торгівлі людьми.
4. Завдання та результативні показники Програми
Завданнями програми у сфері підтримки сім’ї є:
- забезпечення системної та комплексної політики у сфері підтримки сім’ї та
демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї, її
здатності до усвідомленого народження і виховання дітей,
- підвищення престижу сім’ї;

- посилення орієнтації на шлюб та відповідальне батьківство та відповідальне

материнство;
- формування в молоді позитивного відношення до інституту сім’ї;
- поширення позитивного сімейного досвіду;
- вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки багатодітних,
малозабезпечених сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах
- забезпечення впровадження державних стандартів надання соціальних послуг
сім’ям, дітям, молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, залежно від
причин виникнення таких обставин;
- підвищення рівня економічної спроможності сімей;
- розвиток інституту сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Завданнями програми у сфері попередження домашньому насильству є:
- підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм та проявів домашнього
насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до
насильницької моделі сімейних відносин;
- забезпечення діяльності системи моніторингу у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, оцінки ефективності заходів, що здійснюються на
регіональному рівні;
- підвищення рівня професійної компетенції працівників державних органів
щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
- удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства.
Завданнями програми у сфері гендерних перетворень є:
- укріпити інституційний механізм утвердження гендерної рівності;
- провести інформаційні кампанії з метою висвітлення питань необхідності
рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками
щодо виховання дитини; за участю засобів масової інформації, закладів культури та
навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і
чоловіка;
- здійснити заходи, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для
участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької
діяльності;
- підвищити рівень компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;
- розробити механізм реалізації права на захист від дискримінації за ознакою
статі та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків такої
дискримінації.
Завданнями програми у сфері протидії торгівлі людьми є:
- удосконалити взаємодію правоохоронних органів з іншими державними
органами влади в частині протидії торгівлі людьми;
- провести профілактичну роботу, спрямовану на попередження протидії торгівлі
людьми, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб;
- провести інформаційно-освітні заходи щодо інформування населення про
запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості
отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у
сфері протидії торгівлі людьми;
- забезпечити систематичну підготовку фахівців у сфері протидії торгівлі
людьми;
- створити належні умови для надання якісної допомоги особам, які постраждали
від торгівлі людьми.

5. Фінансове забезпечення програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, а
також за рахунок інших джерел, що не суперечать законодавству України.
6. Моніторинг, оцінка та очікувані результати виконання Програми
Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, здійснення моніторингу та оцінки виконання Програми
покладаються на відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації.
7. Очікувані результати виконання Програми:
- забезпечення в суспільстві підвищення престижу сім’ї та утвердження
пріоритетності сімейних цінностей;
- забезпечення оптимальних умов для народження та повноцінного виховання
дітей у сім’ї;
- відродження духовних цінностей української сім’ї;
- посилення економічної активності сім’ї та оптимізація соціального захисту
сімей з дітьми;
- збільшення соціальної активності багатодітних сімей;
- підвищення рівня поінформованості населення та доступу до соціальних
послуг. Підвищення якості надання соціальних послуг;
- забезпечення посвідченнями для отримання пільг багатодітних сімей;
- зниження рівня соціального сирітства серед дітей;
- збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
влаштованих до сімейних форм виховання;
- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та
розвиток дітей, їх життя та здоров’я;
- сприяння активізації громад щодо соціальної підтримки сім’ї;
- зменшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Підвищення рівня готовності до самостійного життя;
- зменшення кількості сімей, у яких існує ризик насильства;
- підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, руйнацію негативних стереотипів та формування
нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;
- підвищення рівня професійної компетенції працівників державних органів
щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
- підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству;
- забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи щодо
запобігання та протидії домашньому;
- посилення міжвідомчої взаємодії з питань рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;
- підвищення рівня обізнаності з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;
- розширення переліку статистичних показників, диференційованих за статтю;
- створення сприятливих умов для визначення потреб жінок та чоловіків;
- розширення доступу жінок і чоловіків до товарів і послуг з урахуванням
актуальних потреб;
- створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і чоловіків у
прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;
- створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за
ознакою статі, надання допомоги постраждалим від дискримінації на національному
та місцевому рівнях і запобігання такій дискримінації;
- розроблення тематичної програми та соціальної реклами для розміщення в

засобах масової інформації щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у т.ч.
множинної (щодо жінок похилого віку, сільських жінок, жінок з інвалідністю,
внутрішньо переміщених жінок, ВІЛ-позитивних та/або наркозалежних жінок, жінок
національних меншин;
- підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в ситуації
торгівлі людьми;
- збільшення кількості ідентифікованих осіб, які постраждали від торгівлі
людьми;
- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної
влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі
людьми;
- закріплення розуміння суспільством торгівлі людьми як злочину, що брутально
порушує права людини, та неприйнятності використання результатів експлуатації
осіб, постраждалих від торгівлі людьми;
- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від
потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання
відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;
- мінімізація упередженого ставлення до осіб, постраждалих від торгівлі людьми,
у суспільстві;
- захист та надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, з
урахуванням спеціальних потреб окремих груп постраждалих осіб.
- підвищення рівня економічної спроможності сімей;
- розвиток інституту сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Додаток 1

Ресурсне забезпечення програми
тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
обсяги ресурсів всього,
в тому числі:
районний бюджет
кошти не бюджетних джерел

Заступник голови районної ради

2019 рік 2020 рік 2021 рік Всього витрат
на виконання
Програми
135

135

199

469 тис. грн.
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199

469 тис. грн

В.Нечипоренко

Додаток 2

Напрями діяльності та заходи

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1.

Забезпечення
системного та
комплексного
підходу щодо
реалізації політики у
сфері підтримки сім’ї
та демографічного
розвитку,
спрямованої на
формування
самодостатньої сім’ї,
її здатності до
усвідомленого
народження і
виховання дітей

2

Підвищення
престижу сім’ї,
популяризація
сімейних цінностей

районної комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству,
забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року
Перелік заходів програми
Термін
Виконавці
Джерела
Орієнтовні
у тому числі за роками
виконанн
фінансува обсяги
(тис. грн)
фінансування
я заходу
ння
(тис. грн)
2019
2020
2021
І. Підтримка сім’ї
1) Забезпечення діяльності
2019Відділ освіти, молоді та спорту Вкладень
міжвідомчої ради з питань
2021роки Іллінецької РДА, районний
коштів не
сім’ї, ґендерної рівності,
центр соціальних служб для
потребує
запобігання домашньому
сім'ї, дітей та молоді,
насильству та протидії
комунальний заклад «Центр
торгівлі людьми
первинної медико-санітарної
допомоги» районної ради,
Іллінецька центральна районна
лікарня

1) Проведення круглих
столів, конференцій,
фестивалів, тощо з питань
зміцнення інституту сім’ї

20192021роки

3) Проведення інформаційнопросвітницьких та рекламних
кампаній, інших заходів,
щодо утвердження сімейних
цінностей

2019 2021
роки

РЦ СССДМ, відділ освіти,
молоді та спорту Іллінецької
РДА, відділ інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату
Ілліецької РДА, КЗ «Центр
первинної медико-санітарної
допомоги» районної ради,
ЦРЛ, Іллінецьке ВП
Відділ освіти, молоді та спорту
Іллінецької РДА, відділ
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
апарату Ілліецької РДА, КЗ
«Центр первинної медикосанітарної допомоги» районної
ради, ЦРЛ, Іллінецьке ВП

Районний
бюджет

Районний
бюджет

4

7

1

2

1

2

2

3

Очікуваний
результат

Посилення
механізму
взаємодії у сфері
підтримки сім’ї

Формування
культури сім’ї,
сімейних
цінностей,
позитивного
відношення до
інституту сім’ї
Підвищення
виховного
потенціалу сім’ї,
престижу
сімейного способу
життя;
забезпечення
оптимальних умов
для народження та
повноцінного
виховання дітей у
сім’ї; забезпечення

10

4) Виготовлення та
розповсюдження соціальної
реклами, спрямованої на
формування відповідального
батьківства, попередження
раннього соціального
сирітства
5) забезпечити підготовку
необхідних документів
багатодітних матерів, які
претендують на звання
«Мати-героїня» та урочисте
вручення отриманих відзнак
6) забезпечити участі дітей у
районних та обласних
заходах, присвячених:
Дню захисту дітей, Дню
матері, Дню сім'ї, Дню
Святого Миколая, до
Новорічних та Різдвяних свят
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, дітей з
інвалідністю, дітей, батьки
яких загинули, постраждали,
мобілізовані чи беруть
безпосередню участь в
антитерористичній операції
/ООС, дітей з багатодітних
сімей, дітей вимушено
переміщених осіб із АР Крим,
Донецької та Луганської
областей, переможців ігор,
конкурсів та розваг під час
проведення свята ялинки, а
також вітання дітей району в

20192021роки

20192021роки

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА, РЦ
СССДМ

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
виконкоми сільських та
селищної рад

духовної та
моральної єдності
суспільства;
відродження
духовних
цінностей
української сім’ї;
поліпшення
поінформованості
широких верст
населення

Районний
бюджет

7

2

2

3

Районний
бюджет

10

3

3

4

Районний
бюджет

350

100

100

150

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
сектор культури та туризму
РДА, служба у справах дітей
РДА, РЦССДМ, виконкоми
сільських та селищної рад.

11

3

4

Підготовка молоді до
подружнього життя

Вироблення дієвих
механізмів соціальної
підтримки
багатодітних,
малозабезпечених та
сімей СЖО

«Резиденції Діда Мороза»
1) Проведення лекцій,
семінарів, тренінгів,
зустрічей, бесід, батьківських
всеобучів, тощо
1) Проведення заходів,
спрямованих на активізацію
участі соціально
відповідального бізнесу,
територіальних громад у
соціальній підтримці сімей
шляхом проведення нарад,
семінарів, круглих столів,
створення інформаційного
простору, тощо у сфері
соціальної підтримки сімей
2) Здійснення своєчасного
виявлення та соціального
супроводу сімей, які
опинились у складних
життєвих обставинах, шляхом
надання комплексу адресних
соціальних послуг та
проведення навчальних
семінарів, тренінгів, нарад для
фахівців, які здійснюють
соціальну роботу
3) Проведення інформаційнопросвітницьких та навчальних
заходів, виставок, фестивалів
тощо для сімей, які виховують
дітей та молодь з інвалідністю,
щодо створення умов для
реалізації їх прав;
розповсюдження
інформаційних матеріалів
4) Проведення заходів щодо
підтримки сімей учасників
антитерористичної операції, які
перебувають у складних
життєвих обставинах;
виготовлення інформаційних
матеріалів
5) Проведення інформаційних
заходів щодо діяльності
центрів соціальних служб, для

20192021роки

РЦСССДМ, відділ освіти,
молоді та спорту Іллінецької
РДА

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
РЦСССДМ, виконкоми
сільських та селищної рад

20192021роки

РЦ СССДМ

20192021роки

РЦ СССДМ

Районний
бюджет

4

1

1

2

Вкладень
коштів не
потребує

Формування у
молоді
позитивного
відношення до
інституту сім’ї
Сприяння
активізації громад
щодо соціальної
підтримки сім’ї;
покращення
економічних умов
функціонування
сім’ї

Зменшення
кількості сімей, які
перебувають у
складних життєвих
обставинах

Вкладень
коштів не
потребує

Районний
бюджет
4

20192021роки

РЦ СССДМ

Вкладень
коштів не
потребує

20192021роки

РЦ СССДМ

Вкладень
коштів не

1

1

2

12

5.

6.

7.

Розвиток інституту
сімейного
влаштування дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Підвищення рівня
економічної
активності та
самостійності сімей

Удосконалення
механізму взаємодії
у сфері запобігання
та протидії
домашньому
насильству

сім’ї, дітей та молоді та
закладів соціального
обслуговування, які надають
послуги сім’ям та особам у
складних життєвих обставинах
1) Проведення інформаційних
кампаній щодо рекрутизації
кандидатів у прийомні батьки
та батьки-вихователі дитячих
будинків сімейного типу,
кандидатів у патронатні
вихователі;
розповсюдження
інформаційних матеріалів
2) Надання підтримки у
вирішенні питань утримання
та виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування,
шляхом проведення зустрічей
для прийомних батьків та
батьків-вихователів.
1) Проведення інформаційнопросвітницьких заходів щодо
популяризації сімейного
підприємництва, у тому числі
в сільській місцевості,
роз’яснення можливостей
реалізації підприємницької
ініціативи сімей у сфері
побутових послуг,
громадського харчування,
організації фермерських
господарств, зеленого
туризму тощо
2) Проведення заходів, в тому
числі семінарів, тренінгів,
тощо, щодо організації та
створення власної справи
1.) Забезпечення діяльності
міжвідомчої ради з питань
сім’ї, ґендерної рівності,
запобігання домашньому
насильству та протидії торгівлі
людьми

потребує

20192021роки

РЦ СССДМ, служба у справах
дітей РДА

20192021роки

РЦ СССДМ, служба у справах
дітей РДА

20192021роки

Районний центр зайнятості,
відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА

Вкладень
коштів не
потребує

20192021роки

Районний центр зайнятості,
відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА

Вкладень
коштів не
потребує

Вкладень
коштів не
потребує

Зниження рівня
соціального
сирітства

Вкладень
коштів не
потребує

ІІ. Запобігання та протидія домашньому насильству
2019Відділ освіти, молоді та
Вкладень
2021роки спорту Іллінецької РДА,
коштів не
районний центр соціальних
потребує
служб для сім'ї, дітей та
молоді, комунальний заклад
«Центр первинної медико-

Підвищення рівня
економічної
активності сімей та
оптимізація
соціального
захисту сімей з
дітьми

Посилення
механізму
взаємодії у сфері
запобігання та
протидії
домашньому
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8.

9.

10.

Підвищення рівня
обізнаності
суспільства щодо
форм та проявів
домашнього
насильства, його
причин та наслідків,
формування
нетерпимого
ставлення до
насильницької
моделі сімейних
відносин

Удосконалення
системи надання
допомоги особам,
які постраждали від
домашнього
насильства

Посилення
механізму
утвердження
ґендерної рівності

санітарної допомоги»
районної ради, Іллінецька
центральна районна лікарня,
Іллінецьке ВП
Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
служба у справах дітей РДА,
відділ інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю апарату РДА,
РЦ СССДМ

1) Проведення заходів,
зокрема, засідань за круглим
столом, брифінгів, семінарів,
акцій, тощо, спрямованих на
підвищення рівня обізнаності
населення у сфері запобігання
та протидії домашньому
насильству, руйнацію
негативних стереотипів та
формування нетерпимого
ставлення до насильницької
моделі сімейних відносин

20192021роки

2) Проведення інформаційнопросвітницької кампанії на
місцевому рівні щодо
запобігання та протидії
домашньому насильству
1)Надання допомоги усім
особам, які постраждали від
домашнього насильства, та
звернулись до відповідного
суб’єкта (суб’єктів)

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
РЦСССДМ

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, комунальний заклад
«Центр первинної медикосанітарної допомоги»
районної ради, Іллінецька
центральна районна лікарня,
Іллінецьке ВП

насильству

Підвищення рівня
обізнаності
населення у сфері
запобігання та
протидії
домашньому
насильству,
руйнацію
негативних
стереотипів та
формування
нетерпимого
ставлення до
насильницької
моделі сімейних
відносин

Районний
бюджет

Районний
бюджет

Вкладень
коштів не
потребує

ІІІ Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
1.) Забезпечення діяльності
2019Відділ освіти, молоді та
Вкладень
міжвідомчої ради з питань
2021роки спорту Іллінецької РДА,
коштів не
сім’ї, ґендерної рівності,
районний центр соціальних
потребує
запобігання домашньому
служб для сім'ї, дітей та
насильству та протидії торгівлі
молоді, комунальний
людьми
заклад «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» районної ради,
Іллінецька центральна
районна лікарня, Іллінецьке

10

3

3

10

3

3

4

4

Створення дієвих
механізмів
допомоги та
захисту осіб, які
постраждали від
домашнього
насильства

Посилення
міжвідомчої
взаємодії з питань
рівних прав та
можливостей жінок
і чоловіків

14

ВП

11.

12.

13.

14.

Зміцнення
державноприватного
співробітництва у
сфері забезпечення
рівних прав та
можливостей жінок
і чоловіків
Запровадження
ґендерного
бюджетування

Досягнення
паритетної участі
жінок і чоловіків у
прийнятті суспільно
важливих рішень

Посилення
механізмів
реалізації права на
захист від
дискримінації за
ознакою статі,
розгляду випадків
дискримінації за
ознакою статі та
вжиття відповідних

1) проведення форумів,
конференцій, засідань круглого
столу, семінарів, тощо з питань
державно-приватного
партнерства у сфері
забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків

20192021роки

1) проведення навчальних
семінарів, тренінгів, круглих
столів для розпорядників
коштів, державних службовців
та інших з питань гендерного
бюджетування

20192021роки

1) Реалізація програм, та
підтримка соціальних проектів,
спрямованих на підвищення
лідерських навичок жінок у
тому числі у підприємництві,
надання більших повноважень
і можливостей жінкам щодо
кар’єрного росту та реалізації у
приватному секторі,
зменшення стереотипного
тиску на працюючих жінок в
«нежіночих» сферах
2) Проведення урочистостей з
нагоди Міжнародного дня прав
жінок та миру (8 Березня)

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА

Районний
бюджет
7

2

2

3

7

2

2

3

11

5

5

6

Розширення
доступу жінок і
чоловіків до
товарів і послуг з
урахуванням
актуальних потреб

Районний
бюджет

Районний центр зайнятості

Вкладень
коштів не
потребує

20192021роки

1) проведення моніторингу
розгляду звернень щодо
дискримінації за ознакою статі
2) надання психологічних,
соціально-педагогічних,
інформаційних послуг
постраждалим від
дискримінації за ознакою статі

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
районний центр зайнятості

20192021роки

Сектор культури та туризму
Іллінецької РДА

Районний
бюджет

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА

Вкладень
коштів не
потребує

РЦ СССДМ

Вкладень
коштів не
потребує
15

15.

заходів за
результатами їх
розгляду
Подолання
негативних
ґендерних
стереотипів

1) розроблення та розміщення
соціальної реклами у засобах
масової інформації, на
інформаційних носіях щодо
протидії дискримінації за
ознакою статі, у т.ч.
множинної (щодо жінок
похилого віку, сільських
жінок, жінок з інвалідністю,
внутрішньо переміщених
жінок, ВІЛ-позитивних та / або
наркозалежних жінок, жінок
національних меншин)

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, комунальний заклад
«Центр первинної медикосанітарної допомоги»
районної ради, Іллінецька
центральна районна лікарня,
Іллінецьке ВП

Районний
бюджет

7

2

2

3

Розповсюдження
інформаційних
матеріалів щодо
протидії
дискримінації за
ознакою статі, у
т.ч. множинної
(щодо жінок
похилого віку,
сільських жінок,
жінок з
інвалідністю,
внутрішньо
переміщених
жінок, ВІЛпозитивних та / або
наркозалежних
жінок, жінок
національних
меншин

IV Попередження торгівлі людьми
16.

Удосконалення
нормативноправової бази у
сфері протидії
торгівлі людьми

1.) Забезпечення діяльності
міжвідомчої ради з питань
сім’ї, ґендерної рівності,
запобігання домашньому
насильству та протидії торгівлі
людьми

20192021роки

2) участь у підготовці
періодичної доповіді з питань
протидії торгівлі людьми

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, комунальний
заклад «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» районної ради,
Іллінецька центральна
районна лікарня, Іллінецьке
ВП
Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, комунальний
заклад «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» районної ради,
Іллінецька центральна
районна лікарня, Іллінецьке
ВП

Вкладень
коштів не
потребує

Посилення
міжвідомчої
взаємодії суб’єктів,
що здійснюють
заходи у сфері
протидії торгівлі
людьми

Вкладень
коштів не
потребує
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17.

Запобігання
торгівлі людьми, її
первинна
профілактика

1) виготовлення та розміщення
інформаційної продукції з
питань протидії торгівлі
людьми, спрямованої на
поширення серед населення
інформації щодо ризиків
потрапляння в ситуації
торгівлі людьми

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, комунальний
заклад «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» районної ради,
Іллінецька центральна
районна лікарня, Іллінецьке
ВП
Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, комунальний
заклад «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» районної ради,
Іллінецька центральна
районна лікарня, Іллінецьке
ВП

2) проведення інформаційнопросвітницьких кампаній, тощо
з питань протидії торгівлі
людьми для населення, в тому
числі внутрішньо переміщених
осіб, щодо роз’яснення
можливих ризиків потрапляння
в ситуації торгівлі людьми та
можливостей отримання
постраждалими комплексної
допомоги у державних
інституціях
3) ідентифікація осіб, які
постраждали від торгівлі
людьми, в тому числі серед
внутрішньо переміщених осіб

20192021роки

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, Іллінецьке ВП.

Вкладень
коштів не
потребує

5) організація та проведення
педагогічними працівниками та
членами національної
тренерської мережі
профілактичних заходів із
запобігання торгівлі людьми

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА

Вкладень
коштів не
потребує

6) виконання програми
виховної роботи з учнями
загальноосвітніх навчальних
закладів з питань протидії
торгівлі людьми «Особиста
гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція»

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА

Вкладень
коштів не
потребує

Районний
бюджет

11

5

5

6

Районний
бюджет

10

3

3

4

Підвищення рівня
обізнаності
населення щодо
ризиків
потрапляння в
ситуації торгівлі
людьми,

Збільшення
кількості
ідентифікованих
осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми в
т.ч серед
внутрішньо
переміщених осіб

17

18.

Захист та
допомога
постраждалим від
торгівлі людьми

19.

Забезпечення
захисту дітей,
постраждалих від
торгівлі дітьми

20.

Здійснення
моніторингу у
сфері протидії
торгівлі людьми
Разом

1) виявлення осіб, які
постраждали від торгівлі
людьми серед національних
меншин, в тому числі
ромського населення

20192021роки

Іллінецьке відділення
поліції Гайсинського відділу
Головного управління
Національної поліції у
Вінницькій області

Вкладень
коштів не
потребує

2) посилення співпраці
правоохоронних органів та
соціальних служб з питань
протидії торгівлі людьми та
перенаправлення осіб, які
постраждали від торгівлі
людьми

20192021роки

Вкладень
коштів не
потребує

3) надання комплексу
соціальних послуг особам, які
постраждали від торгівлі
людьми, та сприяння їх
працевлаштуванню
1) здійснення методичного
забезпечення щодо питань
надання допомоги та захисту
дітей, які постраждали від
торгівлі людьми
1) проведення моніторингу
виконання планів реабілітації
осіб, які отримали статус
особи, яка постраждала від
торгівлі людьми

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА,
районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, комунальний
заклад «Центр первинної
медико-санітарної
допомоги» районної ради,
Іллінецька центральна
районна лікарня, Іллінецьке
ВП
РЦСССДМ, районний центр
зайнятості

20192021роки

Служба у справах дітей
РДА, РЦ СССДМ

Вкладень
коштів не
потребує

Надання допомоги
дітям, які
постраждали від
торгівлі людьми

20192021роки

Відділ освіти, молоді та
спорту Іллінецької РДА ,
Служба у справах дітей
РДА, РЦ ССДМ

Вкладень
коштів не
потребує

Покращення якості
надання послуг

Заступник голови районної ради

Надання допомоги
особам,
постраждалим від
торгівлі людьми

Вкладень
коштів не
потребує

Районний
бюджет

469

135

135

199

В.Нечипоренко
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