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1. Паспорт Комплексної програми
1.
2.

3.
4.

5.

6.

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

Чернігівська обласна державна адміністрація

Розпорядження
голови
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації
від
27.10.2016 № 639 «Про розроблення проекту
Комплексної обласної програми підтримки
сім’ї, забезпечення гендерної рівності та
протидії торгівлі людьми на період до 2020
року»
Розробник програми
Департамент сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації
Співрозробники програми Департаменти облдержадміністрації: сім’ї,
молоді та спорту; соціального захисту
населення;
культури
і
туризму,
національностей та релігій; інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю;
управління облдержадміністрації: освіти і
науки; охорони здоров’я; служба у справах
дітей
облдержадміністрації;
Головне
управління
Національної
поліції
в
Чернігівській
області;
Чернігівський
обласний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді; Чернігівський обласний
центр зайнятості; Чернігівський центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
організацій;
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських (міст обласного значення) рад,
об’єднані територіальні громади, громадські
організації
Відповідальний
Департамент сім’ї, молоді та спорту
виконавець
облдержадміністрації
програми
Учасники програми
Департаменти облдержадміністрації: сім’ї,
молоді та спорту; соціального захисту
населення;
культури
і
туризму,
національностей та релігій; інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю;
управління облдержадміністрації: освіти і
науки; охорони здоров’я; служба у справах
дітей
облдержадміністрації;
Головне
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управління
Національної
поліції
в
Чернігівській
області;
Чернігівський
обласний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді; Головне територіальне
управління юстиції у Чернігівській області;
Управління Державної міграційної служби в
Чернігівській
області;
Управління
Держпраці
у
Чернігівській
області;
Чернігівський прикордонний загін;
Чернігівський
обласний
військовий
комісаріат; Регіональний центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги у
Чернігівській
області;
Чернігівський
обласний центр зайнятості; Чернігівський
центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування,
державних
підприємств,
установ
і
організацій;
Чернігівський
пункт
тимчасового перебування іноземців та осіб
без
громадянства,
які
незаконно
перебувають
в
Україні
Державної
міграційної служби України; Чернігівський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;
Чернігівський обласний центр соціальнопсихологічного
допомоги;
райдержадміністрації, виконавчі комітети
міських (міст обласного значення) рад, ради
об’єднаних
територіальних
громад,
громадські організації
реалізації 2017-2020 роки

Термін
програми
8.
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
програми
9.
Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
програми, всього,
у тому числі:
9.1. коштів
обласного
бюджету;
9.2. коштів інших джерел
7.

обласний
бюджет,
фінансування
5285,29 тис. грн

5285,29 тис. грн
-

інші

джерела
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2. Загальні положення
Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (далі – Комплексна програма)
розроблена відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України,
законів України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в
сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», Плану заходів з реалізації Національної
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р,
Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111,
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,
мир, безпека» на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 24.02.2016 №113-р.
Актуальність розроблення та прийняття
Комплексної програми
зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо забезпечення
сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї, забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, попередження домашнього насильства та
торгівлі людьми.
3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна
програма, обґрунтування необхідності їх розв’язання
Реалізація державної сімейної політики сьогодні залишається актуальною
і проблематичною, адже сім’я є одним із найважливіших інститутів суспільства,
посередником між особистістю та суспільством, через якого з покоління в
покоління передаються головні цінності, у першу чергу моральні.
У сучасних умовах в сфері сімейно-шлюбних відносин, на жаль,
відмічається низка тенденцій, які призводять до глибинних змін й протиріч між
традиційними цінностями та сучасними орієнтирами в структурі сімейних
взаємин, у сфері репродуктивних настанов, в оцінці ролі й цінності сім’ї як
соціального інституту для людини, суспільства, держави.
Зокрема, вони проявляються у зменшенні цінності шлюбу, сім’ї,
народження дітей, втраті традицій багатодітності порівняно з цінностями
матеріального благополуччя й статку; нерозумінні деякою частиною молоді
своїх взаємних прав та обов’язків у сімейному житті, значному зростанні
кількості розлучень; збільшенні неповних сімей, у яких діти виховуються одним
з батьків.
За даними Головного управління статистики в області на Чернігівщині
проживає 445,6 тис. сімей, тобто 43% населення проживають у сім’ях, з яких
близько третини мають дітей (151,4 тис. сімей), 20,1 тис. сімей з дітьми (13,3%),
які не мають одного чи обох батьків. Майже кожна четверта дитина народжена
жінкою, яка не перебуває у зареєстрованому шлюбі. Упродовж 2013-2015 років в
області спостерігається тенденція до збільшення кількості зареєстрованих
шлюбів (2013 рік – 6321, 2014 рік – 6835, 2015 рік – 7221), проте показники, які
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характеризують рівень розлучення, коливаються (2013 рік – 3613 розлучень,
2014 рік – 3236, 2015 рік – 3291).
В області проживає 6874 багатодітних сімей, в яких виховується
22915 дітей. Кількість сімей з кожним роком збільшується. Тільки упродовж
2014-2016 років кількість багатодітних родин збільшилась майже на 6 % або на
409 сімей. Однак, зменшилась кількість молодих багатодітних сімей на 4,4 % або
на 94 сім’ї. Значна частина цих сімей є уразливою і потребує державної
підтримки. Основною проблемою багатодітних сімей є низький рівень життя,
який не забезпечує нормальних умов для розвитку покоління, що підростає.
Здійснення економічних заходів підтримки багатодітності, поширення у
громадській свідомості розуміння важливості й цінності багатодітної сім’ї є
одним з важливих завдань впровадження сімейної політики в області.
Станом на 01.01.2017 в області налічується 611 багатодітних сімей, в яких
виховується 5 і більше дітей. Упродовж 2014-2016 років за кошти обласного
бюджету для 470 багатодітних родин (77 %), в яких 5 і більше дітей, придбано
предмети побуту (постільна білизна, посуд, побутова техніка, дитячі меблі,
сантехніка, матеріали для проведення ремонту житла, тощо) для поліпшення
соціально-побутових умов проживання сімей.
Зазнає серйозної трансформації виховний потенціал родини. У суспільстві
спостерігається поширення проявів жорстокості та насильства, що негативно
позначається на процесі виховання підростаючого покоління. Слід зазначити, що
в умовах збройного конфлікту в країні, який сам по собі є насильством, гостро
актуалізувалася і проблема домашнього насильства, від якого переважно
страждають жінки, діти. Через стрес, викликаний війною, тривогу та
психологічний стан демобілізованих учасників бойових дій збільшується
кількість сімей, в яких скоюється насильство.
Згідно з відомчою статистикою Департаменту сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації протягом 2016 року зареєстровано 3415 звернень з приводу
насильства в сім’ї. З них звернень від жінок – 3178 (93 %).
Така ситуація спонукає до здійснення більш дієвих заходів, спрямованих
на запобігання проявів домашнього насильства та надання допомоги
постраждалим особам.
Низький рівень доходів громадян області, події на сході України,
розташування Чернігівської області в прикордонній зоні – головні чинники, які
впливають на ситуацію торгівлі людьми, підвищують ризики потрапляння
громадян у ситуацію торгівлі людьми.
Профілактика виступає первинним та найбільш ефективним напрямом
роботи для протидії негативним суспільним процесам та явищам. Протягом
2015-2016 року ефективно та системно в області здійснювалися заходи,
спрямовані на підвищення рівня інформованості населення про факти торгівлі
людьми. Зокрема, на сайті облдержадміністрації в розділі «Гуманітарна сфера»
діє рубрика «Протидія торгівлі людьми», в якій систематично оновлюється
інформація щодо системи надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми
та порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми,
щодо структурних підрозділів, які надають допомогу постраждалим особам, а
також соціологічні дані Міжнародної організації з міграції щодо загроз
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неврегульованої міграції та торгівлі людьми в Україні. На сайтах
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад розміщено банери з
соціальною рекламою, спрямованою на протидію торгівлі людьми.
Важливою складовою у сфері протидії торгівлі людьми є підвищення
професійного рівня фахівців, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми, зокрема державних службовців, органів внутрішніх справ, соціальних
працівників, педагогічних працівників навчальних закладів та інших. Результати
роботи у сфері протидії торгівлі людьми протягом 2014-2016 року свідчать, що
цей механізм є достатньо ефективним. Більшість таких заходів становили
тренінги, засідання «за круглим столом», спрямовані на розвиток практичних
навичок щодо виявлення та ідентифікації постраждалих осіб всіма суб’єктами
взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. До учбових
програм обласного Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій включено тренінгові та лекційні
заняття з питань протидії торгівлі людьми. Протягом 2013-2015 років з питань
протидії торгівлі людьми підвищили кваліфікацію 352 особи (217 – державні
службовці та 135 – посадові особи місцевого самоврядування).
Ідентифікація осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, є першим кроком
у процесі надання відповідної допомоги. Питанню ідентифікації жертв торгівлі
людьми присвячено низку тренінгів, які проводилися у 2015 році в рамках
реалізації Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини та
Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації за підтримки МОМ
в Україні проекту «Впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють
заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Чернігівській області» для фахівців
суб’єктів взаємодії, які здійснюють повноваження у сфері протидії торгівлі
людьми, обласного та місцевих рівнів.
З процедури надання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми,
впродовж 2013-2016 років до структурних підрозділів облдержадміністрації та
райдержадміністрацій, відповідальних за встановлення статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми, надійшла 21 заява від постраждалих осіб.
Станом на 01.01.2016 статус особи, постраждалої від торгівлі людьми
встановлено 21 особі.
Важливим залишається питання щодо приділення особливої уваги
ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, серед внутрішньо
переміщених осіб та демобілізованих військовослужбовців як категорій,
особливо вразливих до торгівлі людьми, надання своєчасної допомоги особам,
що постраждали від торгівлі людьми.
Виконання завдань і заходів Комплексної програми, спрямованих на
протидію торгівлі людьми в області, сприятиме виконанню міжнародних
зобов’язань України у сфері протидії торгівлі людьми; подальшій мобілізації та
координації зусиль усіх суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми, зокрема у зв’язку з децентралізацією влади;
підвищенню ефективності виявлення осіб, які вчиняють такий злочин або
сприяють його вчиненню, а також забезпечення захисту прав осіб, які
постраждали від торгівлі людьми та надання їм відповідних послуг.
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Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності
суспільства є одна із важливих умов стабільного розвитку держави на засадах
демократії, позитивних змін у суспільстві та його благополуччя, а також є
запорукою європейської інтеграції країни.
Незважаючи на те, що в області у сфері забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків впродовж 2013-2016 років є позитивні зрушення,
проте діючі механізми забезпечення гендерної рівності залишаються
недосконалими. В першу чергу, так як і в Україні на Чернігівщині залишається
недостатній рівень представництва та участі жінок на рівні прийняття
політичних і соціально-економічних рішень, а також в управлінні ресурсами.
У 2015 році Україна зайняла 67 місце серед 145 країн згідно з Глобальним
звітом про стан ґендерної рівності у світі за індикаторами «ґендерне
співвідношення серед депутатів Верховної Ради України та депутатів місцевих
органів влади», «співвідношення середнього рівня заробітної плати жінок та
середнього рівня заробітної плати чоловіків». За даними місцевих виборів
2015 року, у 22 обласних радах жінки становили 15 %, у міських радах – 18,1 %
(при існуванні законодавчої норми щодо не менше ніж 30 % представленості у
місцевих радах недопредставленої статі). У Чернігівській області
тридцятивідсоткову норму не забезпечено в жодній обраній раді.
Згідно з інформацією Головного управління статистики в області у
загальній структурі населення Чернігівської області в регіоні 54,6 % жінок (або
565 тисяч) та 45,4% чоловіків (або 470 тисяч). За часткою жінок у загальній
чисельності населення області Чернігівщина є одним із лідерів серед регіонів
країни (в Україні – 53,7%). Однак, існують відмінності становища чоловіків та
жінок, зокрема на ринку праці, в тому числі у зайнятті певної посади. Аналіз
структури державних службовців за статтю у 2015 році показав, що жінки
складають 76,6%. Водночас чоловіки, як правило, займають більш високі
посадові категорії. Так, серед керівників першої та другої категорії жінки
відсутні, серед керівників третьої категорії жінки становлять лише 35,0%. Також
існує розрив в оплаті праці. Рівень середньомісячної заробітної плати жінок в
області є на 23 % нижчий, ніж чоловіків.
Водночас для жінок характерний менший рівень мобільності на ринку
праці. Кількість чоловіків в 1,3 рази більша, ніж жінок серед працівників, які
приймають на роботу, та звільняються. На ряду з тим, серед вивільнених
працівників із причин змін в організації виробництва й праці (реорганізація,
скорочення чисельності або штату працівників) жінок в 1,4 раза більше, ніж
чоловіків.
Суспільні ґендерні стереотипи створюють перешкоди та обмеження для
вільного вибору способу життя, у тому числі професійної та суспільної
реалізації, сімейного життя, як для жінок, так і для чоловіків. Залишається
слабким механізм захисту та надання допомоги постраждалим від дискримінації
за ознакою статі, особливо груп із підвищеним ризиком вразливості до
множинної дискримінації. Процес упровадження принципу рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків в усі сфери життєдіяльності суспільства гальмує
відсутність комплексної системи проведення гендерно-правової експертизи,
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недостатній обсяг статистичних показників, відсутність гендерн6ої складової у
регіональних програмах, документах, стратегія, планах на всіх рівнях.
Для просування на шляху досягнення ґендерної рівності в області
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.
З огляду на вищевказане, актуальність розроблення і прийняття цієї
Комплексної програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної
політики у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та
кожного з її членів; формування у молоді пріоритетності сімейних цінностей,
відповідального та усвідомленого батьківства, що призведе до зменшення
кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; уникнення
фактів домашнього насильства; забезпечення координації діяльності державних
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських
організацій у сфері протидії торгівлі людьми; підвищення рівня
поінформованості суспільства щодо убезпечення від потрапляння в ситуації
торгівлі людьми та отримання допомоги при потраплянні в такі ситуації;
впровадження європейських стандартів рівності прав та можливостей жінок і
чоловіків у регіоні.
4. Мета Комплексної програми
Метою Комплексної програми є здійснення на регіональному рівні
комплексних заходів щодо створення правових і соціальних умов для належного
розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо попередження
домашнього насильства, впровадження гендерних підходів в усі сфери
життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми.
Головна мета конкретизується за блоками:

Сім’я: створення умов для зміцнення інституту сім’ї та виконання
нею своїх соціально-демографічних функцій;

Протидія торгівлі людьми: впровадження ефективного механізму
взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та захист прав осіб, що постраждали
від торгівлі людьми, надання їм допомоги;

Ґендерна рівність: утвердження рівних прав жінок і чоловіків та
рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини.
5. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування; строки виконання Комплексної програми
У сфері підтримки та розвитку сім’ї. Запобігання домашньому
насильству розв’язання проблеми передбачає:
здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї,
популяризації сімейних цінностей та родинних традицій;
зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучуваності;
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проведення рекламних кампаній з питань розвитку та підтримки сім'ї,
спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний спосіб життя,
виготовлення та поширення соціальної реклами;
створення оптимальних правових, психолого-педагогічних, соціальноекономічних умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї;
здійснення підготовки молоді до подружнього життя, народження та
виховання дітей;
формування свідомого та відповідального ставлення молоді до
батьківства та материнства;
підвищення престижу багатодітних сімей, поліпшення умов для
повноцінного їх функціонування, виховання та всебічного розвитку дітей;
забезпечення ефективної міжвідомчої взаємодії усіх суб’єктів, які
реалізують заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
формування активної громадянської позиції населення щодо реагування
на випадки гендерно зумовленого насильства, підвищення рівня обізнаності
населення про проблему домашнього насильства шляхом проведення
широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи із
залученням громадського сектору;
організація фахової підготовки кадрів з питань запобігання та протидії
всім формам насильства щодо жінок, дітей, надання допомоги постраждалим від
домашнього насильства;
активізація діяльності територіальних громад щодо вирішення проблем
сімей з дітьми, попередження домашнього насильства;
здійснення соціального замовлення для реалізації програм та проектів у
сфері формування відповідального батьківства, протидії гендерно зумовленому
насильству, надання допомоги постраждалим від насильства у всіх його проявах;
підтримка громадського сектору щодо реалізації заходів з питань
попередження насильства в сім’ї, утвердження сімейних цінностей;
попередження сімейного неблагополуччя та створення дієвої системи
надання допомоги потерпілим від насильства в сім’ї (впровадження корекційних
програм для осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, та програм для осіб, які
постраждали від насильства в сім'ї, забезпечення діяльності телефонних
«гарячих ліній», створення притулків для постраждалих від домашнього
насильства).
У сфері протидії торгівлі людьми проблему торгівлі людьми та захисту
осіб, постраждалих від неї, передбачається розв’язати шляхом:
посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які
постраждали від торгівлі людьми, на регіональному та місцевих рівнях,
забезпечення розгляду питань протидії торгівлі людьми на засіданнях
міжвідомчих рад з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку,
запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми всіх рівнів;
проведення на обласному та районному рівні мультидисциплінарних навчань з
питань надання допомоги таким особам;
проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження
протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;
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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;
здійснення заходів щодо встановлення статусу особам, які постраждали
від торгівлі людьми;
урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок
збройного конфлікту на сході України.
У сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
проблему фактичної нерівності між жінками і чоловіками передбачається
розв’язати комплексно шляхом:
посилення інституційного механізму утвердження ґендерної рівності в
області;
урахування ґендерного компонента у відомчих і місцевих програмах з
урахуванням актуальних потреб галузей та регіону;
упровадження ґендерної рівності в систему державного управління та
державної служби;
проведення інформаційно-просвітницької роботи (конференцій, засідань
за «круглим столом», прес-брифінгів, навчальних семінарів та інших заходів) з
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
проведення наукових досліджень із гендерної проблематики та
впровадження їх результатів;
внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних
установ питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
запровадження ґендерно орієнтованого бюджетування;
проведення заходів щодо реалізації права на захист від дискримінації за
ознакою статі, забезпечення розгляду випадків дискримінації за ознакою статі та
вжиття відповідних заходів за результатами їх розгляду;
здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок
для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження
підприємницької діяльності, особливо у жінок із сільської місцевості та жінок з
особливими потребами; розширення участі жінок у розбудові та встановленні
миру, формуванні культури миру;
формування гендерної культури та подолання стереотипних уявлень про
роль жінки і чоловіка;
залучення до виконання завдань, передбачених Комплексною програмою,
міжнародних і громадських організацій, діяльність яких спрямовується на
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Комплексної програми
наведено у додатку 1.
Виконання Комплексної програми передбачається здійснити протягом
2017–2020 років.
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6. Завдання та заходи Комплексної програми
Основне завдання - реалізація системи комплексних програмних заходів з
питань підтримки та розвитку сім’ї, запобігання домашньому насильству,
протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків, спрямованих на досягнення головної мети Програми.
Завдання і заходи з виконання Комплексної програми наведені у
додатку 2.
7. Очікувані результати Комплексної програми
Виконання Комплексної програми дасть змогу:
у сфері підтримки та розвитку сім’ї, запобігання домашньому
насильству:
підвищити рівень престижу сім'ї, популяризації сімейних цінностей та
родинних традицій у суспільстві, сформувати позитивне ставлення до
багатодітності (інформаційними заходами щороку планується охопити 25
відсотків населення);
збільшити кількість укладених шлюбів в порівнянні з кількістю
розлучень;
забезпечити права багатодітних сімей та дітей з багатодітних сімей на
користування пільгами, наданими діючим законодавством (стовідсоткове
забезпечення багатодітних сімей посвідченнями батьків та дитини з багатодітної
сім’ї);
підвищити рівень обізнаності населення області у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству, забезпечити руйнацію негативних стереотипів
та формування нетерпимого ставлення до ненасильницької моделі сімейних
відносин, що призведе до зменшення фактів насильства, вчинене членами однієї
сім’ї, жорстокого поводження з дітьми;
забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали
від домашнього насильства;
посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство,
набуття ними навиків безконфліктного спілкування та відповідальності за свої
вчинки і життя членів сім’ї;
надання цілодобових безоплатних онлайн-консультацій з питань
запобігання та протидії домашньому насильству.
у сфері протидії торгівлі людьми:
підвищити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, громадських організацій та об’єднань, інших юридичних осіб,
які виконують різні функції у сфері протидії торгівлі людьми;
підвищити рівень поінформованості населення регіону щодо шляхів
уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей
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отримання допомоги з метою формування у громадян навичок безпечної
поведінки (інформаційними заходами щороку планується охопити 30 відсотків
населення області);
підвищити рівень професійної компетенції працівників державних
органів влади;
зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали від
торгівлі людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, які
проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
запровадити дієвий механізм щодо виявлення та ідентифікації осіб, які
постраждали від торгівлі людьми, на регіональному та місцевих рівнях;
забезпечити належний захист та надання комплексної допомоги особам,
які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких
осіб;
здійснити заходи щодо мінімізації рівня торгівлі людьми.
у сфері утвердження гендерної рівності:
збільшення рівня представництва жінок в органах місцевого
самоврядування області різних рівнів при проведенні місцевих виборів;
підвищення рівня участі жінок області у виборчих кампаніях;
внесення на постійній основі до програм курсів підвищення кваліфікації
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників
державних установ питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків та забезпечення навчанням не менше ніж 10 % державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування та працівників державних установ;
створення ефективної системи співпраці органів державної влади,
міжнародних і громадських організацій, діяльність яких спрямована на
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві.
створення умов для своєчасного виявлення фактів дискримінації за
ознакою статі та забезпечення надання ефективної допомоги постраждалим від
дискримінації на всіх рівнях.
залучення громадськості до вирішення проблем впровадження державної
гендерної політики в області, запобігання дискримінації за ознакою статі.
8. Фінансове забезпечення Комплексної програми
Фінансування заходів Комплексної програми здійснюється за рахунок
коштів, передбачених в обласному бюджеті, а також інших не заборонених
законодавством джерел.
Обсяг фінансування Комплексної програми уточнюється щороку під час
складання проекту обласного бюджету на відповідний рік з урахуванням його
реальних можливостей.
Орієнтовані обсяги фінансування наведені у додатку 1 до Комплексної
програми.
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9. Механізм реалізації Комплексної програми та контроль
за ходом її виконанням
Забезпечення виконання завдань Комплексної програми передбачається
шляхом виконання заходів, підвищення ефективності взаємодії органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій з
питань підтримки та розвитку сім’ї, запобігання домашньому насильству,
протидії торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності.
Організацію виконання заходів та управління реалізацією Комплексної
програми здійснює Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної
адміністрації.
Загальний контроль за ходом реалізації Комплексної програми
здійснюють обласна державна адміністрація та обласна рада.
Про хід реалізації Комплексної програми Департамент сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації щорічно подає звіти департаментам інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю, економічного розвитку
облдержадміністрації відповідно до термінів, визначених п. 7 Порядку
розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх
виконання, затвердженого розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 5 травня 2016 року № 245.
Виконавці, задіяні у Комплексній програмі, інформують про виконання
заходів Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щопівроку до
15 липня та 15 січня. На підставі отриманих даних здійснюється аналіз
ефективності виконання Комплексної програми та використання бюджетних
коштів.
Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації щорічно,
протягом І кварталу року, наступного за звітним, звітує перед обласною радою
про хід реалізації Програми.
Для реалізації даної Комплексної програми необхідно розробити
відповідні місцеві програми.

Директор Департаменту сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації

Н.П. Лемеш

Додаток 1
до Комплексної обласної програми
підтримки сім’ї, забезпечення
гендерної рівності та протидії торгівлі
людьми на період до 2020 року

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Комплексної обласної програми
підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
тис. грн.
Джерела
фінансування

Обласний
бюджет

Найменування розділу
Комплексної програми

Підтримка та розвиток сім’ї.
Запобігання домашньому
насильству
Протидія торгівлі людьми
Забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків
ВСЬОГО:

Директор Департаменту сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації

Обсяг
фінансування,
всього

Етапи виконання Комплексної програми
2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

4436,2

901,2

1099,0

1182,0

1254,0

356,73
492,36

70,68
67,22

78,38
117,72

96,4
147,32

111,27
160,1

5285,29

1039,1

1295,1

1425,72

1525,37

Н.П. Лемеш

Додаток 2
до Комплексної обласної програми
підтримки сім’ї, забезпечення
гендерної рівності та протидії
торгівлі людьми на період
до 2020 року

Завдання та заходи
з виконання Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності
та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
Найменування
завдання

Найменування
заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Джерела
фінансуван-ня

Орієнтовні
обсяги
фінансування

У тому числі за роками
(тис. грн)

2017

2018

Очікувані
результати

2019

2020

1. Підтримка та розвиток сім’ї. Запобігання домашньому насильству.
1.1. Популяризація сімейних
цінностей та
національних
родинних
традицій,
Підвищення
престижу
багатодітної
сім’ї, створення
умов для
зміцнення її як
соціального
інституту

1.1.1. Підтримка та
проведення
інформаційнопросвітницьких
кампаній,
культурологічних
заходів, спрямованих на
популяризацію сімейних
цінностей та
національних родинних
традицій, формування
культури планування
сім’ї, зокрема до
Міжнародного дня сім'ї,
Дня матері, Дня родини,
Дня батька тощо

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент
культури і туризму,
національностей та
релігій
облдержадміністрації,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації

Обласний
бюджет

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

420,0

100,0

100,0

110,0

110,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Популяризація
національних
культурних
сімейних традицій
та моральних
цінностей сім’ї.
Зменшення
кількості
розлучень,
зміцнення шлюбу

(за згодою)
1.1.2. Розроблення,
виготовлення,
розміщення та
розповсюдження
інформаційної продукції
щодо утвердження
сімейних відносин,
виховання почуття
батьківської та
материнської
відповідальності тощо

2017-2020
роки

1.1.3. Проведення
обласного конкурсуфестивалю «Таланти
багатодітної родини»

2017-2020
роки

1.1.4. Здійснення заходів
щодо вшанування жінок,
яким присвоєно почесне
звання України «Матигероїня»

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Обласний
бюджет

5,0

6,0

8,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Створення умов
для всебічного
розвитку дітей з
багатодітних та
малозабезпечених
сімей, підтримка
талановитих дітей
із сімей вразливої
категорії

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Формування
позитивного
ставлення до
багатодітності.
Відзначення
кращих матерів,
які забезпечують
належні умови для
всебічного
розвитку дітей,
зміцнення їх
здоров’я і

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Формування у
населення
відповідального
ставлення до
сімейних
відносин,
батьківства та
материнства.
Утвердження
сімейних
цінностей,
популяризація
міцних родинних
стосунків

29,0

1.2. Підготовка
молоді до
подружнього
життя,
відповідального
батьківства та
материнства

1.2.1. Впровадження
тренінгових програм,
проведення тематичних
заходів для молоді,
молодих подружніх пар з
питань підготовки
молоді до подружнього
життя, формування та
утвердження сімейних
цінностей,
відповідального
батьківства та
материнства

2017-2020
роки

1.2.2. Забезпечення
діяльності
консультативних пунктів
при пологових будинках,
відділеннях, жіночих
консультаціях з метою
формування
відповідального
ставлення до батьківства,
надання соціальних
послуг жінкам, які мають
ризик розлучення з
новонародженою
дитиною та перебувають
у кризовому стані

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Головне
територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
вищі навчальні
заклади (за згодою)
Обласний, районні,
міські центри
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
вищі навчальні
заклади (за згодою)

Обласний
бюджет

42,0

12,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

духовного
розвитку
Виховання у
молоді
позитивної
моделі сімейного
життя і сімейних
цінностей,
створення
позитивних умови
для утворення
міцної сім’ї і
досягнення нею
зрілості

Зменшення
кількості випадків,
які містять ризик
розлучення матері
з дитиною,
допомога
майбутнім
батькам у
позитивному
сприйнятті дитини
та формуванні
позитивної моделі
сім’ї

1.3. Підтримка
соціально
вразливих
категорій сімей

1.2.3. Організація та
проведення тематичних
зустрічей, тренінгів,
відеолекторіїв з питань
підготовки молоді до
сімейного життя на базі
навчальних закладів
області

2017-2020
роки

1.3.1. Здійснення
моніторингу стану
призначення та виплати
державних соціальних
допомог з метою
забезпечення вчасної та в
повному обсязі виплати
усіх видів соціальної
допомоги сім’ям з дітьми

2017-2020
роки

1.3.2. Забезпечення прав
багатодітних сімей
області на пільги,
визначені чинним
законодавством,
зокрема шляхом
виготовлення та видачі
бланків посвідчення
батьків багатодітної сім’ї
та посвідчення дитини з
багатодітної сім’ї

2017-2020
роки

Обласний, районні,
міські центри
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою)

Обласний
бюджет

Підвищення рівня
обізнаності молоді
з питань сімейних
стосунків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Матеріальна
підтримка сімей,
які опинилися в
скрутній ситуації

458,0

98,0

110,0

120,0

130,0

Своєчасне
отримання
багатодітними
сім’ями області
посвідчень батьків
та дитини з
багатодітної сім’ї,
які дають право на
пільги згідно з
законодавством

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

1.3.3. Проведення
заходів щодо поліпшення
житлових та соціальнопобутових умов
багатодітних сімей, де
виховується 5 і більше
дітей

2017-2020
роки

1.3.4. Проведення
новорічного свята
«Головної ялинки
області» для дітей, які
потребують особливої
соціальної уваги і
підтримки

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент
культури і туризму,
національностей та
релігій
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Обласний
бюджет

1575,2

375,2

400,0

400,0

400,0

440,0

100,0

110,0

110,0

120,0

-

-

-

-

-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет

Задоволення
потреб
багатодітних
сімей, покращення
їх рівня
проживання,
створення
сприятливих умов
для виховання
дітей в
багатодітних
сім’ях
Створення
сприятливих умов
для виховання та
підтримка дітей,
які потребують
особливої
соціальної уваги
та підтримки

1.3.5. Підтримка та
проведення благодійних
акцій, культурологічних
заходів для соціальнонезахищених сімей
(багатодітних, зокрема
багатодітних сімей
учасників АТО, загиблих
та поранених воїнів
АТО, внутрішньо
переміщених, інших
сімей з дітьми, які
потребують особливої
соціальної уваги),
зокрема з нагоди
відзначення
Міжнародного дня
захисту дітей, Дня знань,
Міжнародного дня
захисту інвалідів, Дня
святого Миколая,
новорічних та різдвяних
свят, Великодніх свят
тощо
1.3.6. Сприяння
відвідуванню дітьми із
багатодітних сімей
організованих занять у
фізкультурноспортивних секціях,
фізкультурнооздоровчих групах,
гуртках
у загальноосвітніх та
позашкільних
навчальних закладах

2017-2020
роки

Постійно

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації
Департамент
культури і туризму,
національностей та
релігій
облдержадміністрації,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Обласний
бюджет

230,0

50,0

50,0

60,0

70,0

Підтримка дітей із
сімей, які
потребують
особливої
соціальної уваги
та підтримки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Залучення якомога
більшої кількості
дітей з
багатодітних сімей
до занять у
фізкультурноспортивних
секціях,
фізкультурнооздоровчих
групах, гуртках
у загальноосвітніх
та позашкільних
навчальних
закладах

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

1.4. Здійснення
моніторингу з
питань
реалізації
державної
сімейної
політики

1.4.1. Проведення
моніторингу
стану реалізації
державної сімейної
політики в районах,
містах, об’єднаних
територіальних громадах
області

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Оцінка
ефективності
реалізації
державної
сімейної політики
на місцевому рівні

1.4.2. Проведення
соціологічних
досліджень, опитувань,
анкетувань з питань, які
стосуються стану та
розвитку сім’ї в області

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
вищі навчальні
заклади області (за
згодою), громадські
організації (за
згодою)

Обласний
бюджет

15,0

-

5,0

5,0

5,0

Вивчення ситуації
щодо існуючих
проблем в області
з питань реалізації
сімейної політики

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

1.5. Створення
ефективної
системи
запобігання та
протидії
домашньому
насильству,
надання
допомоги сім’ям,
які опинились у
складних
життєвих
обставинах

1.4.3. Проведення
тематичних семінарів
для представників
структурних підрозділів
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів
міських (міст обласного
значення) рад, рад
об’єднаних
територіальних громад з
питань підтримки сім’ї
та соціального захисту
багатодітних сімей

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

19,0

4,0

5,0

5,0

5,0

1.5.1. Забезпечення
розгляду питань з
протидії домашньому
насильству на засіданнях
Міжвідомчої ради з
питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного
розвитку, запобігання
насильству в сім′ї та
протидії торгівлі людьми
при
облдержадміністрації та
відповідних
координаційних рад при
райдержадміністраціях,
виконавчих комітетах
міських рад, виконавчих
органах рад об’єднаних
територіальних громад

Не рідше
одного
разу на
квартал

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Підвищення
професійної
компетенції
представників
структурних
підрозділів
райдержадміністра
цій, виконавчих
комітетів міських
(міст обласного
значення) рад, рад
об’єднаних
територіальних
громад з питань
реалізації
державної
сімейної політики
Забезпечення
міжвідомчої
взаємодії
суб’єктів, які
здійснюють
заходи з протидії
домашньому
насильству

1.5.2. Включення до
програм навчання
державних службовців,
посадових осіб місцевого
самоврядування
тематики щодо
підтримки та розвитку
сім’ї, запобігання
домашньому насильству

2017-2020
роки

1.5.3. Забезпечення
проведення навчальних
семінарів, тренінгів,
робочих зустрічей,
круглих столів, зокрема
виїзних, для
мультидисциплінарних
груп фахівців
уповноважених органів
(суб’єктів міжвідомчої
взаємодії, які
здійснюють заходи у
сфері протидії
домашньому насильству)
щодо взаємодії та
надання допомоги сім’ям
з питань запобігання та
протидії домашньому
насильству

2017-2020
роки

Чернігівський центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ
і організацій
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Служба у справах
дітей
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Управління
превентивної
діяльності Головного
управління
Національної поліції
в Чернігівській
області (за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
компетенції
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування з
питань реалізації
сімейної політики

Обласний
бюджет

35,0

5,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Формування у
фахівців
уповноважених
органів
професійних знань
та вмінь, які
необхідні для
ефективного та
злагодженого
здійснення заходів
у сфері протидії
домашньому
насильству

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

1.5.4. Налагодження
ефективної взаємодії
суб’єктів, які здійснюють
заходи у сфері протидії
домашньому насильству,
щодо виявлення сімей,
насамперед сімей з
дітьми, в яких
вчиняється насильство, з
метою своєчасного та
належного реагування

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Служба у справах
дітей
облдержадміністрації,
Чернігівський
бласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Управління
превентивної
діяльності Головного
управління
Національної поліції
в Чернігівській
області (за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Обласний
бюджет

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Своєчасне
виявлення та
надання допомоги
сім’ям, в яких
вчиняється
насильство

1.5.5. Забезпечення
своєчасного виявлення
та охоплення якісними
соціальними послугами
осіб та сімей, насамперед
сімей з дітьми, які
перебувають у складних
життєвих обставинах, в
тому числі постраждалих
від домашнього
насильства

1.5.6. Надання
комплексної допомоги
членам сімей,
насамперед з дітьми, в
яких вчинено
насильство,
Чернігівським обласним
центром соціальнопсихологічної допомоги

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Управління
превентивної
діяльності Головного
управління
Національної поліції
в Чернігівській
області (за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Чернігівський
обласний центр
соціальнопсихологічної
допомоги

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання якісної
соціальної
допомоги сім’ям,
які перебувають у
складних
життєвих
обставинах, в тому
числі
постраждалих від
домашнього
насильства

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет
(в межах
коштів,
передбачених
на утримання
закладу)

Надання повного
комплексу
соціальних послуг
членам сімей,
насамперед з
дітьми, в яких
вчинено
насильство

1.5.7. Впровадження
корекційних програм для
осіб, які вчинили
насильство в сім’ї.
Проведення навчальних
семінарів, тренінгів з
питань впровадження
корекційних програм.
Забезпечення навчання
фахівців щодо роботи з
особами, які
вчинили насильство в
сім’ї, за корекційними
програмами

2017-2020
роки

1.5.8. Проведення
моніторингу результатів
впровадження
корекційних програм для
осіб, які вчинили
насильство в сім’ї.
Підготовка та
розповсюдження
методичних,
інформаційних
матеріалів щодо
впровадження
корекційних програм

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Головне управління
Національної поліції
в Чернігівській
області (за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою),
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Головне управління
Національної поліції
в Чернігівській
області (за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

Обласний
бюджет

153,0

33,0

40,0

40,0

40,0

-

-

-

-

-

14,0

3,0

3,0

4,0

4,0

-

-

-

-

-

Формування
ненасильницької
моделі поведінки
особи, яка
вчинила
насильство в сім’ї
та захист осіб, які
постраждали від
насильства

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Оцінка результатів
впровадження
корекційних
програм та
підвищення якості
їх реалізації

1.5.9. Впровадження в
спеціалізованих закладах
реабілітаційних програм
для роботи з жінками та
дівчатами, які пережили
насильство

2017-2020
роки

Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Служба у справах
дітей
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальнопсихологічної
допомоги

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(в межах
коштів,
передбачених
на утримання
закладу)

-

-

-

-

-

Надання якісної
допомоги жінками
та дівчатами, які
пережили
насильство

1.5.10. Організація
надання соціальнопсихологічної допомоги
дітям, які постраждали
від різних форм
насильства та
жорстокого поводження

2017-2020
роки

Служба у справах
дітей
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Соціальнопсихологічна
реабілітація дітей,
які пережили
насильство,
подолання
наслідків
отриманих травм

1.5.11. Забезпечення
роботи мобільних бригад
соціально-психологічної
допомоги для надання
допомоги особам, які
постраждали від
гендерно зумовленого
та/або домашнього
насильства

2018-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Обласний
бюджет

90,0

-

20,0

30,0

40,0

-

-

-

-

-

Зменшення
кількості випадків
проявів
домашнього
насильства,
жорстокого
поводження з
дітьми

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

1.5.12. Забезпечення
роботи безоплатної
регіональної телефонної
«гарячої лінії» з питань
запобігання та протидії
домашньому насильству,
торгівлі людьми та
гендерної дискримінації

2017-2020
роки

1.5.13. Здійснення
аналізу потреб області,
вжиття заходів щодо
створення та
забезпечення підтримки
функціонування центрів
надання допомоги
(підтримки)
постраждалим від
гендерного насильства, у
тому числі домашнього
насильства, та торгівлі
людьми (притулків,
соціальних квартир
тощо)

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

185,0

40,0

45,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

180,0

-

50,0

60,0

70,0

-

-

-

-

-

Створення дієвої
системи надання
допомоги
потерпілим від
домашнього
насильства

Надання
тимчасового
притулку особам,
які можуть стати,
або стали
жертвами
насильства в сім'ї,
та можливості
отримання такими
особам різних
видів допомоги

1.5.14. Підтримка та
проведення заходів у
рамках Всеукраїнської
акції «16 днів проти
насильства» та інших
інформаційнопросвітницьких заходів,
спрямованих на
формування нетерпимого
ставлення у суспільстві
до всіх проявів
насильства та
мотивування потерпілих
звертатися за
допомогою, зокрема
виготовлення тематичної
інформаційної продукції

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Управління освіти і
науки,
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Служба у справах
дітей
облдержадміністрації,
Управління
превентивної
діяльності Головного
управління
Національної поліції
в області, вищі
навчальні заклади
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

Обласний
бюджет

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

66,0

11,0

15,0

20,0

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

Посилення
обізнаності
широких верст
населення області
з проблематики
домашнього
насильства,
створення
запобіжних і
захисних
механізмів
боротьби з усіма
формами ґендерно
зумовленого
насильства

1.5.15. Проведення
інформаційнопросвітницьких заходів
та громадської
просвітньої роботи, що
пропагує позитивне
виховання дітей,
несумісне із жорстокістю

1.5.16. Організація та
проведення тематичних
зустрічей, тренінгів,
відеолекторіїв з питань
профілактики насильства
в сім’ї

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Служба у справах
дітей
облдержадміністрації,
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Управління
превентивної
діяльності Головного
управління
Національної поліції
в області, громадські
організації (за
згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення
кількості випадків
насильства в
сім’ях, жорстокого
поводження з
дітьми

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

Підвищення рівня
обізнаності
населення області
з питань
попередження
насильства в сім’ї,
встановлення
гендерної рівності,
захисту прав
людини

1.6. Здійснення
моніторингу з
питань
запобігання та
протидії
домашньому
насильству

1.5.17. Проведення
заходів, спрямованих на
формування в учнівської
та студентської молоді
стійких переконань щодо
норм культури миру,
толерантності, протидії
конфліктам

2017-2020
роки

1.5.18. Здійснення
соціального замовлення
послуг неурядових
організацій, які
працюють у сфері
протидії домашньому
насильству (надають
послуги потерпілим від
домашнього насильства,
проводять корекційну
роботу з особами, які
вчиняють домашнє
насильство тощо)

2017-2020
роки

1.6.1. Проведення
моніторингу
діяльності суб’єктів, які
здійснюють заходи у
сфері запобігання та
протидії домашньому
насильству, та
забезпечення контролю
за ефективністю заходів,
що здійснюються на
обласному та місцевих
рівнях

2017-2020
роки

Управління освіти і
науки
облдержадміністрацїі,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
вищі навчальні
заклади (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Служба у справах
дітей
облдержадміністрації,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Утвердження
ненасильницької
моделі поведінки
у молодіжному
середовищі,
підвищення рівня
поінформованості
молоді з питань
толерантності та
протидії
конфліктам

210,0

-

50,0

70,0

90,0

Залучення
допомоги
громадського
сектору до
вирішення
проблем у сфері
запобігання та
протидії
домашнього
насильства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оцінка
ефективності
заходів,
реалізованих
суб’єктами, які
здійснюють
діяльність у сфері
запобігання
протидії
домашньому
насильству

-

-

-

-

-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

облдержадміністрації,
Управління
превентивної
діяльності Головного
управління
Національної поліції
в області, громадські
організації (за
згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
1.6.2. Проведення
соціологічних
досліджень, опитувань,
анкетувань з питань
запобігання та протидії
домашньому насильству

Всього за розділом 1:

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
вищі навчальні
заклади області (за
згодою), громадські
організації (за
згодою)

Обласний
бюджет

15,0

-

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

4436,2

901,2

1099,0

1182,0

1254,0

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

Вивчення ситуації
щодо існуючих
проблем в області
з питань
запобігання та
протидії
домашньому
насильству

2. Протидія торгівлі людьми
2.1. Посилення
взаємодії та
підвищення
професійного
рівня фахівців,
які здійснюють
заходи у сфері
протидії торгівлі
людьми

2.1.1. Забезпечення
розгляду питань з
протидії торгівлі
людьми на засіданнях
Міжвідомчої ради з
питань сім’ї, гендерної
рівності,
демографічного
розвитку, запобігання
насильству в сім′ї та
протидії торгівлі
людьми при
облдержадміністрації
та відповідних
координаційних рад
при
райдержадміністраціях,
виконавчих комітетах
міських рад, рад
об’єднаних
територіальних громад

Не рідше
одного
разу на
квартал

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Удосконалення
міжвідомчої
взаємодії
суб’єктів, які
здійснюють
заходи з протидії
торгівлі людьми

2.1.2. Забезпечення
розробки програм
тематичних
короткотермінових
семінарів з протидії
торгівлі людьми для
державних службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування

2017 рік

Чернігівський центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Впровадження
програм
підвищення
кваліфікації
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування у
сфері протидії
торгівлі людьми

2.1.3. Включення до
професійних програм
підвищення
кваліфікації державних
службовців та
посадових осіб
місцевого
самоврядування
модулів з питань
протидії торгівлі
людьми

2017-2020
роки

Чернігівський центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Забезпечення
систематичного
підвищення
кваліфікації
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування у
сфері протидії
торгівлі людьми

2.1.4. Проведення
семінарів, тренінгів,
тематичних зустрічей
для державних
службовців, посадових
осіб місцевого
самоврядування з
питань протидії
торгівлі людьми

2017-2020
роки

Чернігівський центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

66,73

9,68

13,38

19,4

24,27

Підвищення рівня
професійної
компетенції
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування у
сфері протидії
торгівлі людьми

2.1.5. Проведення
тренінгів, практикумів,
круглих столів для
працівників органів
державної влади,
державних установ та
органів місцевого
самоврядування, які
можуть контактувати з
особами,
постраждалими від
торгівлі людьми, щодо
виявлення,
ідентифікації та
надання допомоги
таким особам

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Управління Державної
міграційної служби в
Чернігівській області
(за згодою),
Управління Держпраці
у Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
прикордонний загін (за
згодою), Чернігівський
обласний центр

Обласний
бюджет

20,0

2,0

5,0

6,0

7,0

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
професійної
компетенції
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування з
питань виявлення,
ідентифікації та
надання допомоги
особам, які
постраждали від
торгівлі людьми

2.1.6. Проведення
навчання для фахівців
Державної міграційної
служби в Чернігівській
області, її
територіальних
підрозділів, з питань
виявлення потенційних
жертв торгівлі людьми,
зокрема серед шукачів
притулку та
нелегальних мігрантів

2.2. Запобігання
торгівлі людьми,
її первинна
профілактика

2.2.1. Виготовлення,
розміщення та
поширення
інформаційної
продукції з питань
протидії торгівлі
людьми, спрямованої
на запобігання
потраплянню
населення в ситуації,
пов’язані з торгівлею
людьми

Двічі на
рік

2017-2020
роки

зайнятості
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Управління Державної
міграційної служби в
Чернігівській області
(за згодою)

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне управління

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Обласний
бюджет

46,0

4,0

10,0

15,0

17, 0

50,0

20,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
професійної
компетенції
працівників
Державної
міграційної
служби в
Чернігівській
області, її
територіальних
підрозділів, з
питань виявлення
потенційних
жертв торгівлі
людьми
Підвищення рівня
поінформованості
населення
щодо
ризиків
потрапляння
в
ситуації, пов’язані
з
торгівлею
людьми,
можливостей
їх
уникнення
та
отримання
допомоги

2.2.2. Проведення
інформаційнопросвітницьких
кампаній, акцій,
тренінгів,
відеолекторіїв тощо з
питань протидії
торгівлі людьми для
населення, зокрема
внутрішньо
переміщених осіб,
щодо роз’яснення
можливих ризиків
потрапляння в ситуації
торгівлі людьми та
можливостей
отримання
постраждалими
комплексної допомоги
у державних

2017-2020
роки

Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Управління Державної
міграційної служби в
Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
прикордонний загін (за
згодою),
Чернігівський
обласний центр
зайнятості
(за згодою),
Управління Держпраці
у Чернігівській області
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім′ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет

47,0

2,0

10,0

15,0

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Збільшення
кількості
осіб,
поінформованих
про
ризики
потрапляння
в
ситуації, пов’язані
з
торгівлею
людьми, способи
убезпечення
та
можливості
отримання
допомоги

інституціях (зокрема,
до Всесвітнього дня
боротьби з торгівлею
людьми,
Європейського дня
боротьби з торгівлею
людьми тощо)

2.2.3. Проведення
тренінгових і медійних
заходів для
представників ЗМІ у
районах та містах
області для актуалізації
та висвітлення
правових аспектів
протидії торгівлі
людьми
2.2.4. Оприлюднення,
зокрема через засоби,
масової інформації
повідомлень стосовно
фактів досудових
розслідувань у
кримінальному
провадженні,

2017-2020
роки

Постійно

(за згодою),
Головне територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
Управління Державної
міграційної служби в
Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
прикордонний загін (за
згодою), Управління
Держпраці у
Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
обласний центр
зайнятості
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації

Головне управління
Національної поліції в
області (за згодою)

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет

50,0

20,0

10,0

10,0

10,0

Привернення
уваги суспільства
до
проблем
торгівлі людьми

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
поінформованості
населення щодо
фактів, пов’язаних
з торгівлею
людьми

пов’язаних з торгівлею
людьми
2.2.5. Проведення
інформаційнороз’яснювальної
роботи з питань
протидії торгівлі
людьми серед груп
населення, які мають
підвищений ризик
потрапляння в
ситуацію торгівлі
людьми:
- дітей працівниківмігрантів, дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та інших
категорій дітей, які
потребують
соціального захисту;
- осіб, що є
прийомними батьками
та опікунами;
- осіб, які мають намір
здійснити
працевлаштування за
кордоном;
- внутрішньо
переміщених осіб, в
тому числі дітей;
- учасників
антитерористичної
операції;
- безробітних громадян;
- осіб, залучених до
найгірших форм праці,
зокрема тих, хто надає
платні сексуальні
послуги

2017-2020
роки

Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Служба у справах дітей
облдержадміністрації,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Управління Державної
міграційної служби в
Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
прикордонний загін (за
згодою), Управління
Держпраці у
Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
обласний центр
зайнятості
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

Обласний
бюджет

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
поінформованості
груп населення,
які мають
підвищений ризик
потрапляння в
ситуацію торгівлі
людьми, щодо
способів
убезпечення та
можливості
отримання
допомоги

2.2.6. Проведення
тренінгів, практикумів,
семінарів, зустрічей
тощо для
військовослужбовців,
які беруть участь в
антитерористичній
операції, волонтерів з
питань протидії
торгівлі людьми,
виявлення та
перенаправлення осіб,
які постраждали від
торгівлі людьми

2.2.7. Проведення
інформаційної кампанії
серед учнівської молоді
«Небезпечна свобода
або не стань жертвою
торгівлі людьми» до
Європейського дня
боротьби з торгівлею
людьми

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Чернігівський
обласний військовий
комісаріат (за згодою),
Військові частини
Збройних Сил України,
Національної гвардії
України (за згодою),
громадські організації
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)

Обласний
бюджет

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Мінімізація
наслідків нових
викликів торгівлі
людьми, що
виникли внаслідок
збройного
конфлікту на сході
України.
Підвищення рівня
обізнаності
військовослужбов
ців, волонтерів
щодо протидії
торгівлі людьми,
виявлення та
перенаправлення
осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми

Підвищення рівня
поінформованості
учнівської молоді
щодо ризиків
потрапляння в
ситуації, пов’язані
з торгівлею
людьми,
можливостей їх
уникнення та
отримання
допомоги

2.2.8. Викладання на
курсах підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників спецкурсу
з питання профілактики
торгівлі людьми

2017-2020
роки

Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

2.2.9. Організація та
проведення
педагогічними
працівниками,
залученими
професійними
тренерами
профілактичних
заходів (тренінгів,
акцій, відеолекторіїв,
бесід тощо) серед
учнівської та
студентської молоді,
спрямованих на
запобігання торгівлі
людьми

2017-2020
роки

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.10. Сприяння
підготовці
педагогічних
працівників щодо
впровадження
програми з
попередження торгівлі
людьми серед учнів
«Особиста гідність.
Безпека життя.
Громадянська позиція»

2017-2020
роки

Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), вищі
навчальні заклади (за
згодою), громадські
організації (за згодою)
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти
імені
К.Д. Ушинського

-

-

-

-

-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

Підвищення
професійної
компетенції
педагогічних
працівників з
питань організації
профілактичної
роботи в
навчальних
закладах,
спрямованої на
попередження
ризиків
потрапляння в
ситуації, пов’язані
з торгівлею
людьми
Підвищення рівня
поінформованості
учнівської та
студентської
молоді щодо
ризиків
потрапляння в
ситуації, пов’язані
з торгівлею
людьми,
можливостей їх
уникнення та
отримання
допомоги

Впровадження
профілактичних
програм
з питань протидії
насиллю та
торгівлі людьми в
молодіжне
середовище

2.3. Захист та
допомога
особам, які
постраждали від
торгівлі людьми

2.2.11. Здійснення
індивідуального та
групового
консультування
підлітків та молоді
груп ризику з питань
попередження торгівлі
людьми

2017-2020
роки

Обласний, районні,
міські центри
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Попередження
підлітків та молоді
груп ризику про
ризики
потрапляння
в
ситуацію торгівлі
людьми, способи
уникнення ризиків
та
можливості
отримання
допомоги
Підвищення рівня
обізнаності молоді
щодо проблеми
торгівлі людьми та
здатності
захистити себе під
час виїзду за
кордон

2.2.13. Забезпечення
діяльності мобільного
консультаційного
пункту соціальної
роботи обласного
центру соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді з метою
проведення
просвітницько –
профілактичної роботи
з питань протидії
торгівлі людьми
2.3.1. Виявлення та
розкриття злочинів,
пов’язаних з торгівлею
людьми

2017-2020
роки

Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Обласний
бюджет

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2017-2020
роки

Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою)

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Посилення
боротьби із
злочинністю,
пов’язаною з
торгівлею
людьми,
виявлення осіб,
постраждалих від
торгівлі людьми

2.3.2. Вжиття заходів
щодо ефективної
співпраці
правоохоронних
органів зі
структурними
підрозділами
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
відповідальними за

2017-2020
роки

Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оперативне
надання
необхідної
допомоги особам,
які постраждали
від торгівлі
людьми,
забезпечення
встановлення в
установленому

впровадження
національного
механізму взаємодії
суб’єктів, які
здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі
людьми, соціальними
службами, зокрема в
частині виявлення та
перенаправлення
постраждалих осіб для
надання допомоги та
забезпечення
встановлення
відповідного статусу
2.3.3. Вжиття заходів
щодо ідентифікації
осіб, які постраждали
від торгівлі людьми,
зокрема серед
внутрішньо
переміщених осіб, їх
перенаправлення та
надання допомоги
відповідно до програми
реабілітації

сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент
соціального захисту
населення, Служба у
справах дітей
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім′ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Головне територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
Управління Державної
міграційної служби в
Чернігівській області
(за згодою),

порядку
відповідного
статусу

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Збільшення
кількості осіб,
зокрема
внутрішньо
переміщених осіб,
охоплених
роботою,
спрямованою на
виявлення
постраждалих від
торгівлі людьми

2.3.4. Надання
комплексу соціальних
послуг, зокрема
відповідно до програм
реабілітації, а також
інформаційних,
юридичних,
психологічних,
медичних, освітніх
послуг, послуг з
працевлаштування
особам, у тому числі
дітям, що постраждали
від торгівлі людьми

2017-2020
роки

Чернігівський
прикордонний загін (за
згодою),
Управління Держпраці
у Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
обласний центр
зайнятості
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у
Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
обласний центр
зайнятості

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання
необхідної
допомоги особам,
які постраждали
від торгівлі
людьми

(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
2.3.5. У разі потреби
направлення осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми, до
Чернігівського
обласного центру
соціальнопсихологічного
допомоги з метою
надання комплексу
соціальних послуг

2017-2020
роки

2.3.6. Посилення ролі
інспекторів праці та
інших відповідних
фахівців у виявленні
осіб, які постраждали
від торгівлі людьми з
метою трудової
експлуатації

2017-2020
роки

2.3.7. Встановлення
особи та підтвердження
громадянства або
підданства у разі

2017-2020
роки

Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Чернігівський
обласний центр
соціальнопсихологічного
допомоги,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Управління Держпраці
у Чернігівській області
(за згодою)

Управління Державної
міграційної служби в
Чернігівській області
(за згодою),

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Надання повного
комплексу
соціальних послуг
особам, які
постраждали від
торгівлі людьми

Протидія торгівлі
людьми з метою
трудової
експлуатації
Мінімізація
використання
праці (послуг)
жертв торгівлі
людьми на
підприємствах,
установах різних
форм власності
Виявлення та
надання допомоги
іноземцям або
особам без

відсутності в іноземців
або осіб без
громадянства - жертв
торгівлі людьми в
Україні документів, що
підтверджують їх
громадянство,
підданство, країну
постійного проживання
або право на постійне
проживання на
території відповідної
країни
2.3.8. Виявлення осіб,
які постраждали від
торгівлі людьми серед
національних меншин,
в тому числі ромського
населення

2.3.9. Забезпечення
перекладу для
іноземців або громадян
України з питань
надання правової
допомоги

Чернігівський пункт
тимчасового
перебування іноземців
та осіб без
громадянства, які
незаконно перебувають
в Україні Державної
міграційної служби
України (за згодою),
Чернігівський
прикордонний загін (за
згодою)
2017-2020
роки

2017-2020
роки

Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Управління Державної
міграційної служби в
Чернігівській області
(за згодою)

громадянства –
жертвам торгівлі
людьми в Україні

Інші джерела
фінансування

-

--

-

-

-

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Збільшення
кількості осіб
національних
меншин, зокрема з
числа ромського
населення,
охоплених
роботою,
спрямованою на
виявлення
постраждалих від
торгівлі людьми

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Інші джерела
фінансування

Забезпечення
доступу іноземців
або громадян
України до
правової
допомоги, в тому
числі з питань
протидії торгівлі
людьми

2.4. Запобігання
торгівлі дітьми
вразливих
категорій,
забезпечення
захисту дітей,
постраждалих
від торгівлі
дітьми

2.3.10. Підтримка
проектів та заходів
громадських
організацій,
благодійних фондів
щодо протидії торгівлі
людьми

2017-2020
роки

2.4.1. Проведення
інформаційнороз’яснювальної
роботи з питань
протидії торгівлі
людьми серед
вихованців центрів
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей,
інтернатних закладів
області
2.4.2. Сприяння
організації навчання
працівників
інтернатних закладів
системи освіти щодо
питань протидії
торгівлі людьми та
ідентифікації дітей,
постраждалих від
торгівлі людьми

2017-2020
роки

2.4.3. Проведення
семінарів, тренінгів,
практикумів тощо для
фахівців, які надають
соціальні послуги

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

Обласний
бюджет

30,0

5,0

7,0

8,0

10,0

Співпраця з
громадськими
організаціями,
орієнтована на
підвищення рівня
ефективності
роботи у сфері
протидії людьми

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
обізнаності дітей
вразливих
категорій щодо
ризиків торгівлі
людьми та методів
їх запобігання

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Служба у справах дітей
облдержадміністрації,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2017-2020
роки

Управління освіти і
науки
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

2017-2020
роки

Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Служба у справах дітей

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
професійної
компетенції
працівників
інтернатних
закладів області з
питань
профілактики
торгівлі людьми,
виявлення,
ідентифікації та
надання допомоги
дітям, які
постраждали від
торгівлі людьми
Забезпечення
надання якісних
соціальних послуг
дітям,
постраждалим від

дітям, постраждалим
від торгівлі людьми,
зокрема з питань
упровадження новітніх
практик їх реабілітації
та реінтеграції
2.5. Здійснення
моніторингу у
сфері протидії
торгівлі людьми

2.5.1. Проведення
моніторингу діяльності
суб’єктів, які
здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі
людьми, та
забезпечення контролю
за ефективністю
заходів, що
здійснюються на
обласному та місцевих
рівнях

облдержадміністрації

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Головне територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
Управління Державної
міграційної служби в
Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
прикордонний загін
(за згодою),
Управління Держпраці
у Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
обласний центр
зайнятості

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

торгівлі людьми.
Підвищення рівня
професійної
компетенції
фахівців, які
надають
відповідні
соціальні послуги
Оцінка
ефективності
заходів,
реалізованих
суб’єктами, які
здійснюють
діяльність у сфері
протидії торгівлі
людьми

(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
2.5.2. Проведення
соціальних досліджень,
опитувань, анкетувань
з метою визначення
рівня обізнаності
різних груп населення
області з питань
протидії торгівлі
людьми

Всього за розділом 2:

Щороку

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою),
вищі навчальні заклади
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

Обласний
бюджет

15,0

-

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

356,73

70,68

78,38

96,4

111,27

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

Оцінка рівня
обізнаності різних
груп населення
області щодо
ризиків
потрапляння у
ситуацію торгівлі
людьми, способів
убезпечення та
можливостей
отримання
допомоги

3.Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
3.1. Посилення
інституційного
механізму
утвердження
ґендерної
рівності

3.1.1. Забезпечення
розгляду питань з
гендерної
проблематики на
засіданнях
Міжвідомчої ради з
питань сім’ї, гендерної
рівності,
демографічного
розвитку, запобігання
насильству в сім′ї та
протидії торгівлі
людьми при
облдержадміністрації
та відповідних
координаційних рад
при
райдержадміністраціях,
виконавчих комітетах
міських рад, рад
об’єднаних
територіальних громад
3.1.2. Забезпечення
розробки програм
тематичних
короткотермінових
семінарів з основ
ґендерної рівності для
державних службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування

Не рідше
одного
разу на
квартал

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Удосконалення
механізму
міжвідомчої
взаємодії
суб’єктів, які
здійснюють
заходи з
утвердження
гендерної рівності

2017 рік

Чернігівський центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і
організацій

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

3.1.3. Включення до
професійних програм
підвищення
кваліфікації державних
службовців та
посадових осіб органів
місцевого
самоврядування

2017-2020
роки

Чернігівський центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Впровадження
програм
підвищення
кваліфікації
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування з
питань
утвердження
гендерної рівності
Забезпечення
систематичного
підвищення
кваліфікації
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого

модулів з питань
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків

державних
підприємств, установ і
організацій

3.1.4. Проведення
семінарів, тренінгів,
тематичних зустрічей
для державних
службовців, посадових
осіб місцевого
самоврядування з
ґендерної
проблематики

2017-2020
роки

3.1.5. Проведення
гендерно-правової
експертизи
нормативно-правових
актів, що
встановлюють права,
свободи та обов’язки
громадян або прямо чи
опосередковано
впливають на
реалізацію
громадянами своїх прав
та обов’язків
3.1.6. Сприяння
підготовці фахівців з
питань здійснення
гендерного
бюджетного аналізу
діючих обласних та
місцевих програм

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Чернігівський центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і
організацій
Головне територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
громадські організації
(за згодою)

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)

Обласний
бюджет

86,36

12,22

17,72

24,32

32,1

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Обласний
бюджет

12,0

-

4,0

4,0

4,0

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

самоврядування з
питань
забезпечення
рівних прав та
можливостей
жінок і чоловіків
Підвищення рівня
професійної
компетенції
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування з
ґендерної
проблематики
Запровадження
єдиного
уніфікованого
підходу до оцінки
проектів
нормативноправових актів з
врахуванням
ґендерного
компоненту

Запровадження
ґендерно
орієнтованого
бюджетування

3.2. Попередження загрози та
надання
допомоги
постраждалим
від ґендернообумовленого
насильства та
дискримінації

3.1.7. Підтримка
проектів та заходів
громадських об’єднань,
діяльність яких
спрямована на
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків

2017-2020
роки

3.2.1. Здійснення
моніторингу у сфері
праці з метою сприяння
створення рівних умов
для жінок і чоловіків
для збільшення доходів
від трудової діяльності

2017-2020
роки

3.2.2. Проведення
інформаційнороз'яснювальної роботи
серед безробітних осіб
з питань подолання
ґендерних стереотипів
та попередження
дискримінації за
ознакою статі
3.2.3. Проведення
інформаційнороз'яснювальної роботи
серед роботодавців
щодо подолання
ґендерних стереотипів
у сфері зайнятості та
праці, недопущення
при проведенні добору
працівників висувати
вимоги
дискримінаційного
характеру, зокрема за
ознакою статі, окрім
визначених
законодавством

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Головне управління
статистики у
Чернігівській області
(за згодою)
Чернігівський
обласний центр
зайнятості (за згодою)

Чернігівський
обласний центр
зайнятості (за згодою)

Обласний
бюджет

60,0

5,0

15,0

20,0

20,0

Співпраця з
громадськими
організаціями,
спрямована на
забезпечення
рівних прав та
можливостей
жінок і чоловіків

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Сприяння
створенню рівних
умов для жінок і
чоловіків у сфері
праці

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
обізнаності
населення з
питань
попередження
дискримінації за
ознакою статі

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
поінформованості
роботодавців з
питань
дотримання
рівності
співробітників у
сфері праці

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

випадків обмеження
праці жінок

3.2.4. Надання
безоплатної первинної
та вторинної правової
допомоги
постраждалим від
конфліктів, гендернозумовленого
насильства, правових
консультацій, зокрема
через мережу
громадських
приймалень, виїзних
консультативних
пунктів, «прямих»
гарячих телефонних
ліній, проведення
тижнів права,
розповсюдження
інформаційної
продукції
3.2.5. Забезпечення
належного реагування
на випадки
правопорушень,
пов’язаних з гендернообумовленим
насильством, зокрема
пов’язаним із
наслідками збройного
конфлікту

2017-2020
роки

Головне територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у
Чернігівській області
(за згодою)

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Надання допомоги
постраждалим від
конфліктів,
гендернозумовленого
насильства.
Підвищення рівня
обізнаності
населення з
питань гендерного
законодавства

2017-2020
роки

Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою)

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

3.2.6. Проведення
оцінки доступу до
медичних послуг жінок
та чоловіків, зокрема,

2017-2020
роки

Управління охорони
здоров'я
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Збільшення
кількості
виявлених
випадків
правопорушень ,
пов’язаних з
гендернообумовленим
насильством,
зокрема
пов’язаним із
наслідками
збройного
конфлікту, з
метою надання
допомоги
постраждалим
Забезпечення
рівного доступу до
медичних послуг
жінок та чоловіків

осіб з інвалідністю,
громадян похилого
віку, малолітніх дітей
під час конфліктів та у
пост конфліктний
період
3.2.7. Впровадження
тематичних програм
для медичних
працівників щодо
допомоги
постраждалим від
гендерно-зумовленого
насильства, особливо
від зґвалтування та
інших форм
сексуального
насильства, із
врахуванням потреб
постраждалих від
конфліктів, у тому
числі особливих потреб
людей з інвалідністю
3.2.8. Впровадження в
практичну діяльність
лікарями-наркологами
області методичних
рекомендацій щодо
інноваційних підходів
до організації медикопсихологічної
допомоги після
травматичного
стресового розладу
3.2.9. Проведення
регіональної акції
«Жінки, знайте свої
права»

2017-2020
роки

Управління охорони
здоров'я
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Підвищення
професійної
компетенції
медичних
працівників щодо
надання допомоги
постраждалим від
гендернозумовленого
насильства

2017-2020
роки

Управління охорони
здоров'я
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Підвищення якості
надання медичної
допомоги
постраждалим від
гендернозумовленого
насильства

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські

Обласний
бюджет

55,0

10,0

10,0

15,0

20,0

Подолання
стереотипних
уявлень про роль
жінки та чоловіка,
підвищення рівня
обізнаності жінок
щодо прав та
мотивування до
соціальної та
громадської
активності

Лютийберезень
щороку

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

організації (за згодою)

3.2.10. Проведення
інформаційнопросвітницьких
кампаній, освітніх,
культурно-мистецьких
заходів, зокрема,
виготовлення та
розміщення
інформаційної
продукції, з питань
утвердження в
суспільстві культури
гендерної рівності та
подолання гендерних
стереотипів, протидії
гендерно зумовленого
насильства, гендерних
аспектів запобігання та
врегулювання
конфліктів
3.2.11. Впровадження
програм, проведення
заходів, тренінгів,
спрямованих на
реабілітацію та
реінтеграцію осіб, які
постраждали від
конфліктів та
насильства, внутрішньо
переміщених осіб,
учасників
антитерористичної
операції та їх сімей із
врахуванням потреб
жінок і дівчат

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад

Обласний
бюджет

55,0

5,0

10,0

20,0

20,0

Підвищення рівня
обізнаності
громадськості
щодо утвердження
гендерної рівності
в суспільстві та
подолання
гендерних
стереотипів

24,0

5,0

5,0

7,0

7,0

-

-

-

-

-

Надання якісної
допомоги особам,
які постраждали
від конфліктів та
попередження
насильства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

(за згодою), громадські
організації (за згодою)

3.2.12. Надання
медичних, освітніх,
інформаційних послуг
з питань
репродуктивного
здоров’я жінкам, які
постраждали від
конфліктів

2017-2020
роки

3.2.13. Проведення
семінарів, тренінгів,
практикумів для
працівників органів
виконавчої влади,
органів місцевого
самоврядування з
питань протидії
гендерно зумовленому
насильству, взаємодії,
виявлення та надання
допомоги
постраждалим від
конфліктів,
забезпечення гендерної
рівності під час
ліквідації наслідків
конфлікту, реалізації
резолюції Ради Безпеки
ООН 1325

2017-2020
роки

Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Головне територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,0

2,0

3,0

4,0

4,0

-

-

-

-

-

Збереження
репродуктивного
здоров’я жінок, які
постраждали від
конфліктів

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Підвищення рівня
професійної
компетенції з
питань виявлення
та надання
допомоги
постраждалим від
гендерно
зумовленого
насильства

3.2.14. Проведення
навчальних семінарів,
тренінгів для
соціальних
працівників,
психологів, юристів,
медичних працівників,
представників
громадських
організацій, волонтерів
з надання гендерночутливих соціальних
послуг, виявлення та
надання допомоги
постраждалим від
конфліктів, у тому
числі з урахуванням
потреб людей з
інвалідністю, осіб
похилого віку, надання
допомоги
постраждалим від
сексуального
насильства тощо

2017-2020
роки

3.2.15. Проведення
навчальних семінарів,
тренінгів для
військовослужбовців,
працівників
правоохоронних
органів з питань
протидії сексуальному
насильству в умовах
конфлікту, порядку
здійснення захисних та
реабілітаційних заходів
для жінок,
постраждалих від
конфліктних та
кризових ситуацій
3.2.16. Проведення для
педагогічних
працівників та батьків

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
обласний військовий
комісаріат (за згодою)

Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,

Обласний
бюджет

Підвищення
професійного
рівня фахівців з
питань надання
гендерночутливих послуг

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обласний
бюджет

17,0

2,0

5,0

5,0

5,0

Підвищення рівня
професійної
компетенції
військовослужбов
ців, працівників
правоохоронних
органів з питань
протидії
сексуальному
насильству в
умовах конфлікту
та надання
допомоги
постраждалим

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
компетенції
педагогічних

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

навчань з питань
особливостей безпеки
життєдіяльності дівчат
та хлопців, зокрема
щодо поводження з
вибухонебезпечними
предметами, здійснення
психологічної
підтримки з питань
подолання
психологічних травм у
дівчат та хлопців, які
постраждали від
конфліктів

3.3. Створення
умов для
збалансованої
участі жінок і
чоловіків у
громадськополітичних
процесах,
прийнятті
суспільно
важливих рішень

3.2.17. Проведення
навчань для
представників засобів
масової інформації
щодо інструментів
формування у
суспільстві
толерантності,
культури миру та
протидії гендернозумовленому
насильству
3.3.1. Проведення
урочистої зустрічі
керівництва області з
жіночою
громадськістю з нагоди
Міжнародного
жіночого дня
3.3.2. Залучення дівчат
та жінок до
налагодження діалогу
та в разі потреби
вирішення конфліктів
на рівні територіальних
громад, особливо тих,

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Чернігівський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти
імені
К.Д. Ушинського,
Управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій
в Чернігівській області
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)
Департамент
інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації

працівників та
батьків з
організації
вихованого
процесу з питань
безпеки
життєдіяльності з
урахуванням
гендерного
аспекту

Обласний
бюджет

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Формування у
суспільстві
толерантності,
культури миру та
протидії гендернозумовленому
насильству

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

58,0

13,0

15,0

15,0

15,0

Стимулювання
соціальної та
громадської
активності жінок

Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Посилення
соціальної
активності жінок,
їх участі у
вирішенні
конфліктів

(обсяги
видатків
визначаються
при

що приймають
внутрішньо
переміщених осіб
3.3.3. Підтримання
жіночих ініціативних
груп, проведення груп
підтримки та
самодопомоги для
постраждалих від
конфліктів з
урахуванням потреб
дівчат та хлопців,
жінок та чоловіків

2017-2020
роки

3.3.4. Сприяння роботі
шкіл лідерства для
жінок, шкіл підготовки
кандидатів у депутати
місцевих рад,
проведення
просвітницької роботи

2017-2020
роки

3.3.5. Проведення
інформаційнопросвітницької
кампанії,
інформаційних,
освітніх
культурологічних
заходів з питань
рівності та
недискримінації

2017-2020
роки

рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Головне територіальне
управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
райдержадміністрації,

затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет

Надання допомоги
постраждалим від
конфліктів

17,0

2,0

5,0

5,0

5,0

-

-

-

-

-

26,0

2,0

8,0

8,0

8,0

Створення умов та
можливостей для
паритетної участі
жінок і чоловіків у
прийнятті
політичних,
економічних та
соціальних рішень

32,0

2,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

Підвищення
обізнаності
громадян у сфері
запобігання та
протидії
дискримінації

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет

(обсяги

3.4. Здійснення
моніторингу у
сфері
забезпечення
гендерної
рівності,
попередження та
протидії
гендерно
зумовленому
насильству,
дискримінації

3.3.6. Проведення
виховних заходів
(інформаційних годин,
дискусійних
відеосалонів, усних
журналів, акцій,
квестів), спрямованих
на формування у
молоді стійких
переконань щодо норм
культури
толерантності та
гендерної рівності

2017-2020
роки

3.4.1. Проведення
моніторингу діяльності
суб’єктів, які
здійснюють заходи у
сфері забезпечення
гендерної рівності,
попередження та
протидії гендерно
зумовленому
насильству,
дискримінації,
ефективності заходів,
що здійснюються на
обласному та місцевих
рівнях

2017-2020
роки

виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), вищі
навчальні заклади (за
згодою), громадські
організації (за згодою)
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою),
вищі навчальні заклади
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
Департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
Чернігівський
обласний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації,
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне управління
Національної поліції в
Чернігівській області
(за згодою),
Головне територіальне

видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

-

-

-

-

-

Формування
гендерної та
недискримінаційної культури в
молодіжному
середовищі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оцінка
ефективності
заходів,
реалізованих
суб’єктами, які
здійснюють
діяльність у
забезпечення
гендерної рівності,
попередження та
протидії гендерно
зумовленому
насильству,
дискримінації

-

-

-

-

-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Обласний
бюджет

3.4.2. Проведення
соціальних досліджень,
опитувань, анкетувань
з питань гендерної
проблематики,
зокрема опитування
жінок, постраждалих
від конфліктів,
представників
громадських
організацій, які надаю
допомогу, волонтерів

2017-2020
роки

управління юстиції у
Чернігівській області
(за згодою),
Чернігівський
обласний військовий
комісаріат
(за згодою),
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Департамент сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
міських (міст
обласного значення)
рад (за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), вищі
навчальні заклади (за
згодою), громадські
організації (за згодою)

Обласний
бюджет

17,0

2,0

5,0

5,0

5,0

Визначення
проблемних
питань у сфері
надання допомоги
жінкам,
постраждалим від
конфліктів.
Оцінка рівня
поінформованості
населення з
питань гендерної
проблематики,
визначення рівня
подолання
гендерних
стереотипів

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Всього за розділом 3:

Обласний
бюджет

492,36

67,22

117,72

147,32

160,1

Разом:

Обласний
бюджет

5285,29

1039,1

1295,1

1425,72

1525,37

Директор Департаменту сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації

Н.П.Лемеш

