
Звіт про виконання регіональної програми за 2019рік 

 

1.  Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

 КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми 

2.  Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

 КВКВ найменування відповідального виконавця програми 

3.  Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності 

та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (рішення восьмої сесії 

обласної ради сьомого скликання 23.02.2017) 

 КВКВ найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження 
 

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми __________________________________________________ 

                                                                                                                                                      (назва програми) 
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5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

усього загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

усього загальний 

фонд 

спеціальний фонд 

_______________________________________________
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1. Підтримка та розвиток сім’ї. Запобігання домашньому насильству. 

 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 

інформаційно-

просвітницьких 

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 

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 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

 

110,0 110,0 - - - 23,6 23,6 - - - Проводилися інформаційно-просвітницькі 

заходи до Міжнародного дня сім’ї та Дня 

родини, спрямовані на популяризацію 

сімейних цінностей та привернення уваги 

громадян до питань сім’ї. Зокрема, 

широкомасштабним був захід «Свято сім'ї», 

який відбувся 15 травня 2019 року у сквері 

імені Богдана Хмельницького в м. Чернігові, 

під час якого для дітей та їх батьків 

організовано майстер-класи, розваги, 

спортивні старти, флешмоби, родинна 

бібліотека, юридичне консультування та 

консультації психологів тощо. До заходу 

долучено близько 1000 мешканців міста 

Чернігова та області. З метою популяризації 

багатодітних сімей, в яких належна увага 

приділяється вихованню дітей, до Дня родини 

08.07.2019 в облдержадміністрації проведено 

зустріч з сімома багатодітними матерями 

області, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня», та членами їх родин. 

Вручено нагороди та подарунки для родин. 

15 травня 2019року в рамках Міжнародного 

дня сім’ї Центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Куликівської селищної ради 

проведено святковий захід для прийомних 

сімей громади. У рамках діяльності 

Мобільного консультативного пункту 

ЦСССДМ Куликівського району проведено 9 

тренінгів з питань популяризації сімейних 

цінностей, формування культури планування 

сім’ї, в яких взяли участь 140 осіб.  
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1.1.2. Розроблення, 

виготовлення, 

розміщення та 

розповсюдження 

інформаційної 

продукції  щодо 

утвердження 

сімейних відносин, 

виховання почуття 

батьківської та 

материнської 

відповідальності 

тощо 

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) 

2017-2020 роки 

8,0 8,0 - - - 8,0 8,0 - - - Для проведення інформаційно-

просвітницького заходу «Свято сім'ї» 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації виготовлено 1000 

повітряних кульок та 300 шт. магнітів з 

логотипами, що символізують щасливу 

родину. Також виготовлено 2000 флаєрів 

формату А5 з прописаними універсальними 

правилами налагодження стосунків у сім’ї. 

1.1.3.  Проведення 

обласного 

конкурсу-

фестивалю 

«Таланти 

багатодітної 

родини» 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), 

ради  об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою) 

2017-2020 роки 

10,0 10,0 - - - 20,9 20,9 - - - З метою надання дітям з багатодітних родин 

можливості реалізувати свої творчі здібності 

30.05.2019 Департаментом сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації проведено 

заключний етап конкурсу «Таланти 

багатодітної родини», під час якого 90 

талановитих дітей області продемонстрували 

свої таланти. Переможці конкурсу отримали 

путівки до дитячого оздоровчого закладу на 

узбережжі Чорного моря. 

1.1.4.  Здійснення 

заходів щодо 

вшанування жінок, 

яким присвоєно 

почесне звання 

України «Мати-

героїня» 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), 

ради  об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою) 

2017-2020 роки 

50,0 50,0 - - - 20,3 20,3 - - - Протягом 2019 року Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 

забезпечено проведення заходів щодо 

вшанування жінок, які отримали почесне 

звання «Мати-героїня» (23 жінки). Проведено 

урочисті зустрічі керівництва області з 

нагородженими жінками, під час яких 

акцентувалась увага на питанні підвищення 

престижу сім’ї, вручено державні нагороди та 

цінні подарунки. 
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1.2. Підготовка 

молоді до 

подружнього 

життя, 

відповідального 

батьківства та 

материнства 

1.2.1.Впроваджен-

ня 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  

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) 

2017-2020 роки 

10,0 10,0 - - - - - ---- - - Не впроваджувалися. 

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 

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) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - З метою профілактики безвідповідального 

батьківства, здійснення соціальної підтримки 

вагітних жінок, які опинились у кризовому 

стані, в області функціонувало 10 

консультативних пунктів місцевих центрів 

СССДМ при пологових будинках/відділеннях. 

Інші центри СССДМ здійснювали роботу з 

майбутніми батьками відповідно до договорів 

з медичним закладом. 

Протягом 2019 року соціальною роботою 

охоплено 168 жінок, які перебували у 

складних життєвих обставинах та мали ризик 

розлучення з дитиною, з них 72 взято під 

соціальний супровід. 

Особливої уваги соціальних працівників 

потребували випадки, коли існувала загроза 

відмови від новонародженої дитини. Протягом 

звітного періоду  центри СССДМ отримали 10 

повідомлень про жінок, які виявили намір 

відмовитись від дитини. За результатами 

проведеної роботи 7 жінок змінили намір та 

залишили дитину в родині. 

Спеціалістами центрів СССДМ проводилася 

робота з  молодими батьками щодо подолання 

перед- та післяпологових страхів, здатності 

позбутися наслідків невдалого досвіду 

попередньої вагітності, можливостей 
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підготуватися до безпечних та парних пологів, 

оволодіння знаннями по догляду за 

немовлятами, навиками спілкування з 

дитиною, здатності уникати проблем у 

взаємостосунках під час вагітності та після 

народження дитини. Протягом 2019 року 

робота проводилась з 967 особами 

відповідної категорії, надано понад 4 тисячі 

послуг 

1.2.3. Організація 

та проведення 

тематичних 

зустрічей, 

тренінгів, 

відеолекторіїв з 

питань підготовки 

молоді до 

сімейного життя на 

базі навчальних 

закладів області 

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) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - З метою пропагування сімейних цінностей, 

формування свідомого та відповідального 

ставлення до батьківства, повноцінного 

виховання та розвитку дітей центрами 

СССДМ області проведено 660 інформаційно– 

просвітницьких заходів, якими  охоплено 5117 

осіб. Також 93 заходи данної тематики, якими 

охоплено 2782 особи, проведено  

спеціалістами Чернігівського обласного 

центру СССДМ. 

1.3. Підтримка 

соціально 

вразливих 

категорій сімей 

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 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), 

ради  об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Департаментом соціального захисту населення 

обласної державної адміністрації проводиться 

моніторинг стану призначення та виплати 

державних соціальних допомог з метою 

забезпечення вчасної та в повному обсязі 

виплати усіх видів соціальної допомоги сім’ям 

з дітьми. 

Станом на 01.12.2019 державні соціальні 

допомоги в області отримує 57,4 тис. осіб. На 

виплату всіх видів державних допомог сім’ям 

з дітьми, тимчасової державної допомоги 

дітям, державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, державної 

соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю, державної 

соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю і 

державної соціальної допомоги на догляд, 

допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, тимчасової державної 
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соціальної допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату, щомісячної 

компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю I групи, а також за особою, яка 

досягла 80-річного віку спрямовано субвенції 

з державного бюджету на загальну суму 

1109,5 млн гривень. 

Призначення та виплата державних допомог в 

області проводиться вчасно. Заборгованість 

відсутня.  

Станом на 01.12.2019 в області 11 особам, 

відповідно до Порядку виплати одноразової 

матеріальної допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.07.2012 року № 660, виплачено 

допомогу на суму 63,7 тис. гривень. 
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 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою)2017-

2020 роки 

120,0 120,0 - - - 113,8 113,8 - - - Протягом 2019 року право на користування 

пільгами отримали 1567 багатодітних сімей. 

Посвідчення дітей з багатодітних сімей 

отримали 4667   дитини. Станом на 01.01.2020 

близько 4,9 тис. багатодітних сімей 

скористались пільгами з оплати житлово - 

комунальних послуг, на придбання твердого 

палива та скрапленого газу готівкою – 1,4 тис. 

сімей, на позачергове встановлення 

квартирних телефонів та 50% знижку 

абонентної плати за користування телефоном 

– 229 сім'ї. Для вчасного забезпечення в 

повному обсязі багатодітних сімей 

посвідченнями та недопущення соціальної 

напруги серед сімей щодо відсутності бланків 

в райдержадміністраціях та міських радах, 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації було заплановано 

видатки з обласного бюджету на виготовлення 

бланків посвідчень та проведено роботу з 

виготовлення 1000 бланків посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та 2000 бланків дитини з 

багатодітної сім’ї . 
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1.3.3.  Проведення 

заходів щодо 

поліпшення 

житлових та 

соціально-

побутових умов 

багатодітних сімей, 

де виховується 5 і 

більше дітей 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), 

ради  об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою)  

2017-2020 роки 

400,0 400,0 - -  409,4 409,4 - - - Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації спільно із 

райдержадміністраціями, виконавчими 

комітетами міських рад міст обласного 

значення, ОТГ у 2019 році здійснено 

моніторинг стану потреб та умов проживання 

багатодітних сімей з п’ятьма та більше дітьми 

для визначення тих, які потребують допомоги 

у вирішенні проблемних житлових та 

соціально-побутових питань. У результаті 

сформовано банк даних про такі сім'ї, які 

потребують відповідної допомоги. Упродовж 

2019 року 78 багатодітних сімей, де 5 і більше 

дітей отримали допомогу для покращення 

умов проживання у вигляді предметів побуту. 

Зокрема, 25 багатодітним сім’ям вручено 

двоярусні дитячі ліжка з матрацами, 43 

багатодітним сім’ям – меблі, побутову техніку 

у вигляді холодильників, пральних машин, 

посудомийної машини, хлібопічки, газових 

плит, котлів, морозильних камер; 10 

багатодітних сімей отримали набори посуду й 

комплекти постільної білизни. Закупівля 

побутових товарів для 55 багатодітних сімей 

здійснювалася через систему ProZorro.                                
1.3.4.  Проведення 

новорічного свята 

«Головної ялинки 

області» для дітей, 

які потребують 

особливої 

соціальної уваги і 

підтримки 

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)  

2017-2020 роки 

110,0 110,0 - - - 132,8 132,8 - - - У Чернігівському обласному українському 

академічному музично-драматичному театрі 

імені Т.Г. Шевченка у січні 2019 року 

проведено новорічне свято «Головна ялинка 

області» для дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. У заході взяли 

участь 750 дітей області, серед яких діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти з багатодітних, прийомних та 

малозабезпечених сімей, з сімей воїнів, 

загиблих в зоні АТО/ООС, учасників бойових 

дій, діти з інвалідністю. Під час свята для 

дітей проведено різноманітні розважальні 

конкурси, майстер-класи та перегляд 

новорічної вистави. Всі діти отримали 

сувенірні солодкі набори. 
1.3.5.  Підтримка 

та проведення 

благодійних акцій, 

культурологічних 

Департамент  сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

60,0 60,0 - - - 21,9 21,9 - - - Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації підтримано обласний 

захід «Єдина родина Чернігівщини», який 
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заходів для 

соціально-

незахищених 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 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), 

ради об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

проведено у червні 2019 року за ініціативи ГО 

«Єдина родина Чернігівщини» для членів 

родин військовослужбовців, які загинули в 

зоні АТО/ООС. Забезпечено харчування 

учасників заходу. 

 

1.3.6. Сприяння 

відвідуванню 

дітьми із 

багатодітних сімей 

організованих 

занять у 

фізкультурно-

спортивних 

секціях, 

фізкультурно-

оздоровчих групах, 

гуртках  

у загальноосвітніх 

та позашкільних 

навчальних 

закладах 

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)  

- - - - - - - - - - В області функціонують 48 дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, в яких займаються 14597 

дітей, в тому числі з багатодітних сімей. 
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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 

 

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) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - У області запроваджено моніторинг діяльності 

суб’єктів, які здійснюють заходи щодо 

запобігання та протидії домашньому 

насильству з виїздом у райони та міста 

області. У 2019 році Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації, як 

відповідальним структурним підрозділом 

облдержадміністрації у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, 

організовано та проведено 4 виїзні робочі 

зустрічі в Бахмацькій, Ічнянській, Менській, 

Носівській райдержадміністраціях,  Ічнянській 

та Менській ОТГ, в яких участь взяли 

представники суб’єктів міжвідомчої взаємодії, 

що здійснюють заходи у сфері протидії 

домашньому насильству, обласного та 

місцевих рівнів.  
1.4.2. Проведення 

соціологічних 

досліджень, 

опитувань, 

анкетувань з 

питань, які 

стосуються стану 

та розвитку сім’ї в 

області 

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) 

2017-2020 роки 

5,0 5,0 - - - - - - - - У рамках реалізації за кошти обласного 

бюджету грантового проєкту «Домашнє 

насильство: соціологічний аналіз явища в 

Чернігівській області» громадською 

організацією «Чернігів Європейський» у 

березні-жовтні 2019 року проведено 

соціологічне дослідження поширеності, 

причин, характеру, форм прояву гендерно-

обумовленого домашнього насильства в 

Чернігівській області. Соціологічним 

дослідженням охоплено 24 адміністративно-

територіальні одиниці області. У проєкті взяли 

участь 2 тисячі респондентів - чоловіки і 

жінки віком від 18 до 65 років, які мають 

досвід сімейного життя в офіційно 

зареєстрованому або цивільному шлюбі. 
1.4.3. Проведення 

тематичних 

семінарів для 

представників 

структурних 

підрозділів 

райдержадміністра

цій, виконавчих 

комітетів міських 

(міст обласного 

значення) рад,  рад 

об’єднаних 

територіальних 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

2017-2020 роки 

5,0 5,0 - - - 13,6 13,6 - - - У 2019 році Департаментом сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації проведено два 

навчальних семінари (19 квітня 2019 року та 

26 листопада 2019 року) для представників 

профільних структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, 

сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад, під час яких 

розглядалися питання підтримки соціального 

захисту багатодітних сімей тощо. Охоплено 91 
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громад з питань 

підтримки сім’ї та 

соціального 

захисту 

багатодітних сімей 

особу. 

У рамках проєкту «Доступ до верховенства 

права осіб, які постраждали від насильства» 

за підтримки програми МАТРА Посольства 

Королівства Нідерландів в Україні 25.10.2019 

Національною Радою жінок України спільно з 
Департаментом сім’ї, молоді та спорту ОДА 

проведено мультидисциплінарний тренінг 

«Комплексний підхід до вирішення проблеми 

домашнього та гендерно зумовленого 

насильства на місцевому рівні». Охоплено 

навчанням 30 осіб. 
1.5. Створення 

ефективної 

системи 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству, 

надання 

допомоги 

сім’ям, які 

опинились у 

складних 

життєвих 

обставинах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

облдержадміністра

ції та відповідних 

координаційних 

рад при 

райдержадміністра

ціях, виконавчих 

комітетах міських 

рад, виконавчих 

органах рад 

об’єднаних 

територіальних 

громад 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради  

об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою) 

Не рідше одного разу 

на квартал 

- - - - - - - - - - Питання щодо запобігання та протидії 

домашньому насильству було включено в план 

роботи на 2019 рік Міжвідомчої ради з питань 

сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми. У 2019 відбулося 4 

засідання Міжвідомчої ради, на яких 

розглянуто 6 питань, що стосувалися 

створення ефективної системи запобігання та 

протидії домашньому насильству і допомоги 

постраждалим особам. 

Питання запобігання домашньому насильству 

розглядалися на засіданнях відповідних 

дорадчих органах, які створені та працюють 

при райдержадміністраціях та виконавчих 

комітетах міських рад 

 

1.5.2. Включення 

до програм 

навчання 

державних 

службовців, 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування 

тематики щодо 

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

          У рамках навчання за професійними 

програмами підвищення кваліфікації, 

програмами тематичних короткотермінових 

семінарів у Чернігівському центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій пройшли 
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 підтримки та 

розвитку сім’ї, 

запобігання 

домашньому 

насильству 

підприємств, установ і 

організацій 

2017-2020 роки 

навчання з питань підтримки та розвитку сім’ї, 

запобігання домашньому насильству 

28 державних службовців та 63 посадові особи 

органів місцевого самоврядування. Всього 91 

особа. 
1.5.3. Забезпечення 

проведення 

навчальних 

семінарів, 

тренінгів, робочих 

зустрічей, круглих 

столів, зокрема 

виїзних,  для 

мультидисципліна

рних 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  

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) 

2017-2020 роки 

10,0 10,0 - - - 10,0 10,0 - - - Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 19.04.2019 проведено 

навчальний семінар на тему «Організація 

заходів щодо запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми на 

місцевому рівні» для представників 

структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, 

відповідальних за реалізацію державної 

політики з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству та директорів 

районних та міських центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді (взяло участь 56 

осіб). 

10.06.2019 та 14.08.2019 проведено прес-

брифінги на тему «Як запобігти домашньому 

насильству» за участі представників 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної 

державної адміністрації, Головного 

територіального управління юстиції в області, 

Управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції в 

області, Чернігівського обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 26-27.11.2019 проведено 

навчальний семінар для представників 

структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, 

виконавчих комітетів міських, сільських, 

селищних рад об’єднаних територіальних 

громад відповідальних за реалізацію 

державної сімейної політики «Основні 

напрями роботи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству в умовах 

децентралізації» (взяло участь 26 осіб). 

Для поліцейських превентивної діяльності 



 11 

підрозділів області Департаментом сім׳ї, 

молоджі та спорту ОДА проведено 

семінарське заняття з питань реалізації 

державної політики у сфері протидії 

домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі. 

У 2019 році Департаментом сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації, як 

відповідальним структурним підрозділом 

облдержадміністрації у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, 

організовано та проведено 4 виїзні робочі 

зустрічі в Бахмацькій, Ічнянській, Менській, 

Носівській райдержадміністраціях, Ічнянській 

та Менській ОТГ, в яких участь взяли 

представники суб’єктів міжвідомчої взаємодії, 

які здійснюють заходи у сфері протидії 

домашньому насильству, обласного та 

місцевих рівнів.  

Протягом 2019 року проведено 16 тематичних 

зустрічей з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству та жорстокому 

поводженню з дітьми за участю представників 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА, 

Служби у справах дітей ОДА, обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, ГУНП в області, ГО «Чернігівський 

громадський комітет захисту прав людини» та 

керівників і представників об’єднаних 

територіальних громад. 
1.5.4. Налагодженн

я 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  

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, 

- - - - - - - - - - Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, як регіональним 

координатором у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, відповідно 

до вимог діючого законодавства, 

щоквартально узагальнюється інформація 

щодо випадків вчинення домашнього 

насильства та проведення заходів з протидії 

насильству, яка надходить від районних та 

міських структурних підрозділів, 

відповідальних за реалізацію державної 

політики у сфері попередження насильства в 

сім’ї, Служби у справах дітей 

облдержадміністрації, обласного центру 
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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) 

2017-2020 роки 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції в 

області. Згідно з даними міжвідомчої 

статистики за 2019 рік в області зафіксовано 

2670 звернень щодо фактів домашнього 

насильства. У порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року кількість звернень 

збільшилася на 4% (104 звернення). Серед 

загального числа звернень 95 % звернень 

надійшло від жінок. На обліку органів поліції 

перебуває 1386 осіб, які вчинили домашнє 

насильство.  

Станом на 01.01.2020 на обліку служб у 

справах дітей з приводу скоєння домашнього 

насильства перебуває 47 дітей. Протягом 

звітного періоду представниками служб у 

справах дітей, центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, територіальних 

підрозділів ГУНП в області, територіальних 

громад здійснюються систематичні перевірки 

умов проживання підоблікових дітей. 

Проведено 299 заходів, направлених на захист 

прав дитини від насильства в сім’ї. 

В кожному районі області: 

- визначено заступника голови 

райдержадміністрації, який є координатором з 

питань здійснення заходів у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі та  персонально 

відповідальним за забезпечення своєчасного 

та ефективного вжиття заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі; 

- призначено відповідального працівника, 

який проводить роботу з прийому та 

реєстрації заяв і повідомлень про вчинення 

насильства, координації заходів реагування на 

факти вчинення насильства, надання допомоги 

і захисту постраждалим особам. 
1.5.5. Забезпечення  

своєчасного 

виявлення та 

охоплення 

якісними 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

Чернігівський 

- - - - - - - - - - Пріоритетним напрямком діяльності центрів 

СССДМ, фахівців із соціальної роботи 

об’єднаних територіальних громад  

залишається підтримка сімей, які перебувають 
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соціальними 

послугами осіб та 

сімей, насамперед 

сімей з дітьми, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, в тому 

числі 

постраждалих від 

домашнього 

насильства  

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) 

2017-2020 роки 

у складних життєвих обставинах. Ця робота 

здійснюється через раннє виявлення, облік та 

соціальний супровід названих родин.  

Упродовж 2019 року на обліку перебувало 

4194 сім’ї (в них 8112 дітей), які опинилися у 

складних життєвих обставинах. З метою 

надання родинам комплексу послуг, 

виявлення та мобілізацію ресурсів сімей та 

громад для подолання сімейних криз,  

формування здатності самостійно справлятися 

з життєвими труднощами соціальні 

працівники надавали послугу соціального 

супроводу 1117 сім’ям (в них 2977 дітей). 
Протягом 2019 року центри СССДМ, фахівці 

із соціальної роботи об’єднаних 

територіальних громад надавали соціальні 

послуги 237 родинам, в яких зафіксовані 

випадки домашнього насильства та 

жорстокого поводження з дітьми. Сім’ям 

надано послуги, спрямовані на подолання 

насильницької поведінки та формування 

гармонійних міжособистісних стосунків. 

1.5.6. Надання 

комплексної  

допомоги членам 

сімей, насамперед 

з дітьми, в яких 

вчинено 

насильство, 

Чернігівським 

обласним центром 

соціально-

психологічної 

допомоги 

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді,  

Чернігівський 

обласний центр 

соціально-

психологічної 

допомоги 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Упродовж 2019 року в Чернігівському 

обласному центрі соціально-психологічної 

допомоги перебували та отримали допомогу 

28 осіб (12 жінок та 16 дітей), які постраждали 

від домашнього насильства. 

1.5.7. Впровадженн

я корекційних 

програм для осіб, 

які вчинили 

насильство в сім’ї. 

Проведення 

навчальних 

семінарів, 

тренінгів з питань 

впровадження 

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 

40,0 40,0 - - -  - - - - На регіональному рівні відпрацьовується 

питання щодо впровадження корекційних 

програм по роботі з кривдниками.  

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 05.04.2019 проведено 

робочу нараду з питань впровадження 

корекційних програм для кривдників за участі 

представників управління превентивної 

діяльності Головного управління Національної 
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корекційних 

програм. 

Забезпечення 

навчання фахівців 

щодо роботи з 

особами, які  

вчинили 

насильство в сім’ї, 

за корекційними 

програмами 

 

(за згодою), 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради  

об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою), 

2017-2020 роки 

поліції в Чернігівській області, обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, філії Державної установи «Центр 

пробації» в Чернігівській області. 

 

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 

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) 

2017-2020 роки 

4,0 4,0 - - - - - - - - Моніторинг не проводився. 

1.5.9. Впровадженн

я в спеціалізованих 

закладах  

реабілітаційних 

програм для 

роботи з жінками 

та дівчатами, які 

пережили 

насильство 

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді,  

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації,  

Чернігівський 

обласний центр 

соціально-

психологічної 

допомоги 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - В області функціонує Чернігівський обласний 

центр соціально-психологічної допомоги, який 

надає допомогу постраждалим особам, 

відносно яких було вчинено домашнє 

насильство чи існує реальна загроза його 

вчинення. В центрі мають змогу отримати 

соціальну підтримку та пройти реабілітацію 

особи, які стали жертвами домашнього 

насильства. Протягом 2019 року послугами 

закладу скористалось 28 осіб (12 жінок та 16 

дітей), які постраждали від домашнього 

насильства. 
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1.5.10. Організація 

надання соціально-

психологічної 

допомоги  дітям, 

які постраждали 

від різних форм 

насильства та 

жорстокого 

поводження 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації  

2017-2020 роки 

 

- - - - - - - - - - 

Протягом 2019 року центрами соціально-

психологічної реабілітації дітей надавалась 

поглиблена психологічна, педагогічна, 

соціальна, медична та правова допомога, 

здійснювалась психолого-педагогічна корекція 

та реабілітація 6 дітям, постраждалим від 

жорстокого поводження. Організація роботи з 

дітьми здійснюється спільно зі структурними 

підрозділами органів місцевого 

самоврядування за місцем проживання з 

урахуванням їх індивідуальних потреб. 
1.5.11.  

Забезпечення 

роботи мобільних 

бригад соціально-

психологічної 

допомоги для 

надання допомоги 

особам, які 

постраждали від 

гендернозумовлено

го та/або 

домашнього 

насильства 

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) 

2018-2020 роки 

30,0 30,0 - - - - - - - - В області упродовж 2019 року створено 25 

мобільних бригад соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі. З них 16 мобільних бригад 

створено при районних центрах соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 6 – в ОТГ, 3 – 

в містах Новгород-Сіверський, Ніжин та 

Прилуки. Бригади надають психологічну 

допомогу та фахові консультаційні послуги із 

виїздом у населений пункт, а також у 

телефонному режимі. В кожній мобільній 

бригаді складено графік виїздів до населених 

пунктів з метою проведення інформаційно-

просвітницької діяльності. У ІV кварталі 2019 

року здійснено 430 виїздів до населених 

пунктів з метою профілактики та надано 100 

консультацій через телефонний зв’язок. 
1.5.12.  

Забезпечення 

роботи безоплатної  

регіональної 

телефонної 

«гарячої лінії» з 

питань запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству, 

торгівлі людьми та 

гендерної 

дискримінації 

 

 

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  

50,0 50,0 - - - - - - - - Для отримання вчасної допомоги особами, які 

зазнали домашнього насильства, потрапили в 

ситуацію торгівлі людьми, Департаментом 

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

під час проведення інформаційних кампаній 

розповсюджується інформація про телефон 

цілодобової Національної «гарячої» лінії.  
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об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою),  

громадські організації 

(за згодою) 

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)  

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) 

2017-2020 роки 

60,0 60,0 - - - - - - - - В області опрацьовується питання щодо 

створення спеціалізованих служб підтримки 

осіб, які постраждали від домашнього 

насильства, торгівлі людьми.  

Члени сімей, в яких було вчинено насильство 

чи існує реальна загроза його вчинення та 

потерпілі особи від торгівлі людьми можуть 

отримати комплексну допомогу 

(психологічну, соціально-побутову, медичну, 

соціально-економічну, юридичну) в обласному 

центрі соціально-психологічної допомоги. 

1.5.14.  Підтримка 

та проведення 

заходів у рамках 

Всеукраїнської 

акції «16 днів 

проти насильства» 

та інших 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів, 

спрямованих на 

формування 

нетерпимого 

ставлення у 

суспільстві до всіх 

проявів насильства 

та  мотивування 

потерпілих 

звертатися за 

допомогою, 

зокрема 

виготовлення 

тематичної 

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  

20,0 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

5,0 

 

20,0 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

5,0 

- 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

- 
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4,5 

 

14,6 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

4,5 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 25 листопада по 10 грудня 2019 року в 

області проведено більше 1500 різноманітних 

заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства», які спрямовані на 

підвищення обізнаності населення щодо 

шляхів попередження та інструментів протидії 

дискримінації за ознакою статі, попередження 

та зупинення усіх форм насильства стосовно 

жінок і дітей, формування нетерпимого 

ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. 

Зокрема: 

- лекції для педагогічних працівників 

«Організація роботи щодо розв’язання 

проблеми насильства в закладі освіти»; 

- соціальна акція «Дій проти 

насильства», яка організована Управлінням 

превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області; 

- інтерактивно-інформаційні заняття 

«Насильство вбиває» для студентів вищих 

навчальних закладів та учнів професійно-
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інформаційної 

продукції 

(за згодою), 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради  

об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою),  

громадські організації 

(за згодою)  

2017-2020 роки 

технічних навчальних закладів м. Чернігова та 

Чернігівської області; 

- бесіди та лекції в навчальних закладах 

області за темами: «Життя без насильства», 

«Спілкування без насильства», «Гендерне 

виховання», тренінгові заняття «Ефективне 

спілкування батьків з дітьми», «Насильство в 

сім'ї: види, форми, наслідки», «Запобігання 

насильству в сім’ї», «Профілактика насильства 

та булінгу в школі», батьківські лекторії 

«Заповіді батьківства», «Практичні 

рекомендації для батьків щодо налагодження 

стосунків з дітьми», «Вплив сім’ї на спосіб 

життя дитини», тощо; 

- години спілкування для здобувачів 

освіти «Права та обов’язки в житті», 

«Майбутнє без насильства», «Толерантність і 

співчуття», «Гармонія сімейних взаємин», 

«Учимось толерантності», «Гендерне 

насильство в українському суспільстві»; 

- індивідуальні та групові консультації 

для молоді груп ризику і осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та потребують 

допомоги; тематичні виставки: «Стоп 

насильству!», конкурси дитячих малюнків та 

колажів «Світ очима дітей – світ без 

насильства», «Зупинимо насильство разом». 

На обласних телеканалах «Дитинець», «Новий 

Чернігів» та «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» з 25 листопада по 

10 грудня відбулася трансляція відеоролика 

«Розірви коло», який привертає увагу 

суспільства до проблеми насильства. 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації виготовлено та 

розповсюджено друковану інформаційну 

продукцію (флаєра 1000 шт., біг-борди 10 шт.) 

з інформацією про контакти установ, куди 

можна звернутися за допомогою в разі скоєння 

насильства, телефоном цілодобової 

Національної «гарячої» лінії». 
1.5.15. Проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів  та 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Служба у справах 

- - - - - - - - - - У закладах освіти області систематично 

оновлюється база даних установ і організацій, 

які надають послуги щодо захисту та 
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громадської 

просвітньої 

роботи, що 

пропагує 

позитивне 

виховання дітей, 

несумісне із 

жорстокістю 

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) 

2017-2020 роки 

підтримки жертв гендерно обумовленого 

насильства, здійснюється інформування про 

допомогу, яку можна отримати. 

Практичними психологами, соціальними 

педагогами, заступниками директорів з 

навчальної роботи, педагогами-

організаторами, класними керівниками 

здійснюється впровадження інформаційно-

просвітницьких програм Міністерства освіти і 

науки України «Сприяння просвітницькій 

роботі «рівний-рівному» серед молоді України 

щодо здорового способу життя» (для 

здобувачів освіти 5-11 класів закладів 

загальної середньої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти), «Я – моє 

здоров’я – моє життя» (для здобувачів освіти 

5-6-х класів закладів загальної середньої 

освіти), «Дорослішай на здоров’я!» (для 

здобувачів освіти 9-11 класів).  

Моніторинг упровадження Програм у 

закладах освіти області свідчить, що у 2019-

2020 навчальному році просвітницьку 

діяльність здійснюють 245  педагогів-тренерів. 

25 % із них реалізують Програми серед 

здобувачів освіти через мережу спецкурсів, 

факультативів, гуртків. Тренінговою роботою 

охоплено 1025 осіб. 
1.5.16. Організація 

та проведення 

тематичних 

зустрічей, 

тренінгів, 

відеолекторіїв з 

питань 

профілактики 

насильства в сім’ї  

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Центрами СССДМ області, фахівцями із 

соціальної роботи об’єднаних територіальних 

громад забезпечувалась профілактична робота 

щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству. Протягом 2019 року фахівцями 

районних/міських центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, волонтерами, 

залученими спеціалістами проведено 692 

заходи, якими охоплено 7417 осіб. Під час 

заходів надано 759 індивідуальних послуг 

особам, які потребували допомоги, але  

надавали перевагу анонімним формам 

консультування.  
1.5.17.  Проведення 

заходів, 

спрямованих на 

формування в 

учнівської та 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрацїі, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

- - - - - - - - - - Психологічною службою системи освіти 

області проводяться консультативні бесіди для 

учнів усіх вікових категорій та 

національностей з проблеми адаптації до 
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студентської 

молоді стійких 

переконань щодо 

норм культури 

миру, 

толерантності, 

протидії 

конфліктам 

 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), 

ради  об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою), 

вищі навчальні 

заклади (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

нових умов навчання; інформаційні заходи 

серед здобувачів освіти щодо запобігання 

різним формам дискримінації та насильства в 

закладах освіти; тренінги з формування 

навичок толерантного міжособистісного 

спілкування, профілактики проявів расизму та 

інших форм екстремізму 

Психологічною службою системи освіти 

області проведено ряд семінарів, батьківських 

лекторіїв, семінарів-тренінгів для батьків з 

питань безпеки дітей в інформаційному 

просторі: «Обережно, кібербулінг!», 

«Безпечний Інтернет. Правила поведінки в 

Інтернеті», «Увага! Інтернет-шахраї», 

«Небезпечні квести в соціальних мережах», 

«Вплив комп’ютерної залежності на фізичне 

та психічне здоров’я дітей», «Дитина й 

інтернет: правила безпеки», «Діти в Інтернеті: 

як навчити безпеці у віртуальному світі». 
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) 

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) 

2017-2020 роки 

70,0 70,0 - - - - - - - - Соціальне замовлення не здійснювалося. 

1.6. Здійснення 

моніторингу з 

питань  

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству 

 

1.6.1. Проведення 

моніторингу  

діяльності 

суб’єктів, які 

здійснюють заходи 

у сфері запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству, та 

забезпечення 

Департамент  сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

- - - - - - - - - - В області запроваджено моніторинг діяльності 

суб’єктів, які здійснюють заходи щодо 

запобігання та протидії домашньому 

насильству з виїздом у райони та міста 

області. У 2019 році Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації, як 

відповідальним структурним підрозділом 

облдержадміністрації у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству, 
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контролю за 

ефективністю 

заходів, що 

здійснюються на 

обласному та 

місцевих рівнях 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Управління охорони 

здоров’я 

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) 

2017-2020 роки 

організовано та проведено 4 виїзні робочі 

зустрічі в Бахмацькій, Ічнянській, Менській, 

Носівській райдержадміністраціях,  Ічнянській 

та Менській ОТГ, в яких участь взяли 

представники суб’єктів міжвідомчої взаємодії, 

які здійснюють заходи у сфері протидії 

домашньому насильству, обласного та 

місцевих рівнів.  

 

1.6.2. Проведення 

соціологічних 

досліджень, 

опитувань, 

анкетувань з 

питань запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству  

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) 

2017-2020 роки 

5,0 5,0 - - - - - - - - У рамках проєкту «Домашнє насильство: 

соціологічний аналіз явища в Чернігівській 

області», який реалізувався громадською 

організацією «Чернігів Європейський» за за 

фінансової підтримки з бласного бюджету у 

березні-жовтні 2019 року, проведено 

соціологічне дослідження поширеності, 

причин, характеру, форм прояву гендерно-

обумовленого домашнього насилля та 

визначення шляхів запобігання та протидії з 

боку органів влади і громадських організацій 

гендерно-обумовленому домашньому 

насильству у Чернігівській області. 

У проєкті взяли участь 2 тисячі чоловіків і 

жінок з Чернігівської області віком від 18 до 

65 років, які мають досвід сімейного життя в 

офіційно зареєстрованому або цивільному 

шлюбі. Соціологічним дослідженням 

охоплено 24 адміністративно-територіальні 

одиниці. 
Всього по розділу 1: 1182,0 1182,0 - - - 793,4 793,4 - - -  

2. Протидія торгівлі людьми 
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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 

облдержадміністраці

ї та відповідних 

координаційних рад 

при 

райдержадміністраці

ях, виконавчих 

комітетах міських 

рад, рад об’єднаних 

територіальних 

громад 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради  

об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою) 

Не рідше одного разу 

на квартал 

- - - - - - - - - - Питання з протидії торгівлі людьми внесено 

до плану роботи Міжвідомчої ради на 2019 

рік. Питання протидії торгівлі людьми, 

захисту прав людини розглядалися на 

розширеному засіданні Міжвідомчої ради у 

квітні 2019 року. 

Забезпечено розгляд питань взаємодії всіх 

суб’єктів, які беруть участь у реалізації 

державної політики у сфері протидії торгівлі 

людьми, виконання районних програм, які 

включають заходи з протидії торгівлі людьми, 

на засіданнях консультативно-дорадчих 

органів, що діють при райдержадміністраціях.  

Питання стану реалізації державної політики у 

сфері протидії торгівлі людьми розглянуто у 

жовтні 2019 року на засіданні Колегії 

Департаменту сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації. 

 

 

 

  
2.1.2.  Забезпечення 

розробки програм 

тематичних 

короткотермінових 

семінарів з протидії 

торгівлі людьми для 

державних 

службовців, 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування 

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організацій 

2018 рік 

- - - - - - - - - - В Чернігівському центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ і організацій для 

новопризначених спеціалістів районних 

держадміністрацій та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування проведено три 

тематичні зустрічі з елементами тренінгу з 

питань 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 

Чернігівський  центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організацій 

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - До професійних програм підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових 

осіб місцевого самоврядування включено 

модуль: «Державна політика протидії торгівлі 

людьми». 
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2.1.4.  Проведення 

семінарів, тренінгів, 

тематичних 

зустрічей для 

державних 

службовців, 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування з 

питань протидії 

торгівлі людьми  

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організацій 

2017-2020  роки 

19,4 19,4 - - - - - - - - У Чернігівському центрі перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

організацій і установ впродовж 2019 року в 

рамках навчання за професійними програмами 

підвищення кваліфікації та 

короткостроковими програмами пройшли 

навчання з питань протидії торгівлі людьми 23 

державних службовців та 70 посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, в тому 

числі 7 депутатів. Всього 93 особи. 
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 

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 

Держпраціу 

Чернігівській області 

(за згодою), 

Чернігівський 

прикордонний загін 

(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 

6,0 

 

6,0 

 

- - - - - - - - Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 19.04.2019 проведено 

навчальний семінар на тему: «Організація 

заходів щодо запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми» для 

представників структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, 

відповідальних за реалізацію державної 

політики з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству та директорів 

районних і міських центрів соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді. Розглянуто питання 

про підвищення рівня ідентифікації осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми та 

впровадження «Методичних рекомендацій 

щодо застосування критеріїв/індикаторів для 

виявлення осіб, в тому числі дітей, осіб без 

громадянства, внутрішньо переміщених осіб, 

які постраждали від торгівлі людьми». 

У квітні 2019 року фахівці служби зайнятості 

області взяли участь у супервізійному 

тренінгу для тренерів «Попередження та 

протидія торгівлі людьми серед вразливих 

груп населення», який проводився ГО 

«Чернігівський громадський комітет захисту 

прав людини» у рамках проєкту «Підвищення 

рівня обізнаності вразливого населення щодо 

безпечної міграції та працевлаштування», 

реалізація якого здійснюється за підтримки 

Міжнародної організації з міграції. 

У рамках проєкту «Впровадження 
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(за згодою) 

2017-2020  роки 
Національного механізму взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в тому числі дітьми в 

Чернігівській області», який реалізується 

Чернігівським громадським комітетом захисту 

прав людини, з початку року проведено 16 

тематичних виїзних зустрічей в ОТГ з питань 

протидії торгівлі людьми за участю 

представників профільних структурних 

підрозділів облдержадміністрації та керівників 

і представників об’єднаних територіальних 

громад. 

Предаставники органів виконавчої влади 

районного рівня, відповідальні за проведення 

процедури встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми (22 особи), 

отримали знання з протидії торгівлі людьми 

на навчальному семінарі 8-9 липня 2019 року, 

який організовано ГО «Громадським 

комітетом захисту прав людини». 

Чернігівським обласним центром соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді спільно з ГО 

«Громадський комітет захисту прав людини» 

30 липня 2019 року проведено навчальний 

семінар для директорів районних та міських 

центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді на тему «Реалізація державної політики 

у сфері надання соціальних послуг сім'ям, 

дітям та молоді. Взаємодія суб’єктів у 

соціальній роботі». Під час семінару 

обговорювали питання протидії торгівлі 

людьми. Навчання пройшло 30 фахівців 

соціальної сфери. 

21–22.02.2019 відбувся дводенний тренінг для 

тренерів центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей, які в подальшому зможуть 

проводити інформаційно-просвітницькі заходи 

у сфері протидії торгівлі людьми, сприяння 

безпечній міграції та працевлаштуванню серед 

груп, з якими проводять роботу. 

23.04.2019 Служба у справах дітей 

облдержадміністрації спільно з Чернігівським 

громадським комітетом захисту прав людини 

провели тренінг для тренерів, що пройшли 
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навчання з числа працівників центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей 

області, які проводили інформаційно-

просвітницькі заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, сприяння безпечній міграції та 

працевлаштуванню серед груп в закладах для 

обміну досвідом з іншими тренерами. 

29-30.10.2019 представники всіх служб та 

установ, які реалізують державну політику у 

сфері протидії торгівлі людьми в регіоні, взяли 

участь у дводенному короткотерміновому 

тренінгу «Налагодження співпраці та взаємодії 

суб’єктів НВМ з протидії торгівлі людьми у 

Чернігівській області», який проводився у 

рамках реалізації проєкту «Взаємодія 

суб’єктів національного механізму взаємодії у 

Чернігівській області». 
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 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Управління 

Державної 

міграційної служби в 

Чернігівській області 

(за згодою) 

Двічі на рік 

- - - - - - - - - - Управлінням державної міграційної служби в 

Чернігівській області проводяться наради з 

працівниками Управління та територіальних 

підрозділів, на яких звертається увага на 

важливість інформування громадян щодо 

можливих ризиків стати жертвою торгівлі 

людьми. 

 

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 

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 
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- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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- 

До Всесвітнього дня з протидії торгівлі 

людьми Департаментом сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, в межах передбаченого 

обсягу фінансування з обласного бюджету у 

2019 році виготовлено та розміщено 5 постерів 

для біл-бордів в місті Чернігові з інформацією 

про контакти установ, куди можна звернутися 

за допомогою у разі скоєння насильства або 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, 

телефоном цілодобової Національної «гарячої 

лінії». Також на основі макетів для сіті-лайтів, 

запропонованих Мінсоцполітики, виготовлено 

інформаційні плакати у кількості 700 штук та 

передано для розповсюдження районним 
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облдержадміністрації, 

Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

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) 

2017-2020  роки 

державним адміністраціям та об’єднаним 

територіальним громадам області. До 

Європейського дня протидії торгівлі людьми 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації виготовлено флаєри 

формату А5 у кількості 1000 штук та 550 штук 

магнітів з логотипом визначеної тематики. 

Друковану продукцію розміщено в закладах 

освіти, охорони здоров׳я, сільських, селищних 

радах, тощо. Магніти з контактами 

Національної «гарячої» лінії розповсюджено 

серед населення області. 

З 26 липня до 6 серпня 2019 та з 18 до 25 

жовтня 2019 року забезпечено трансляцію 

відеороликів «Безпечне працевлаштування за 

кордоном», «Втягнення у жебракування – 

один з видів торгівлі людьми», «Купівля-

продаж дитини – грубе порушення прав 

людини», «Сексуальна експлуатація – не 

потрапляй до сучасного рабства» та «Трудова 

експлуатація всередині країни» на обласних 

телеканалах «Дитинець», «Новий Чернігів» та 

ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна 

дирекція». 

Під час проведення просвітницької роботи 

працівниками навчально-методичного центру 

психологічної служби у системі освіти області 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. 

Ушинського, практичними психологами, 

соціальними педагогами серед педагогічних 

працівників закладів освіти, здобувачів освіти 

області поширено буклети, плакати, листівки, 

наклейки щодо питань протидії торгівлі 

людьми, надані громадською організацією 

«Ла-Страда Україна», Українським фондом 

«Благополуччя дітей». 

Із метою попередження ризиків втягнення 

здобувачів освіти в ситуацію торгівлі людьми 

в закладах освіти області, зокрема, в закладах 

освіти інтернатного типу, розроблені 

інформаційні куточки, де розміщено 

інформацію про негативні наслідки 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, 
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перелік документів, необхідних для 

безпечного виїзду за кордон, практичні 

рекомендації «Як сказати «Ні!», перелік 

державних установ, громадських організацій, 

до яких можна звернутися за допомогою та 

телефони Національної гарячої лінії з питань 

запобігання домашньому насильству, торгівлі 

людьми та гендерній дискримінації. 

На сайтах Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) 

та фахової передвищої освіти області, у блозі 

обласного центру практичної психології і 

соціальної роботи Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського розміщено 

інформаційні матеріали з питань ризиків 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, 

соціальна реклама та відеоролики 

відповідного спрямування. 

У філіях обласного центру зайнятості та 

Чернігівському МЦЗ оформлені підбірки 

інформаційних матеріалів з питань 

запобігання торгівлі людьми, які містять 

законодавчі, нормативно-правові та інші 

документи з цієї тематики, контактну 

інформацію про установи та організації, які 

опікуються питаннями соціального захисту 

таких осіб, проводяться тематичні семінари з 

питань запобігання нелегальній трудовій 

міграції, протидії торгівлі людьми та трудовій 

експлуатації. 

У приміщені Управління державної 

міграційної служби в Чернігівській області 

наявні інформаційні плакати щодо підтримки 

постраждалих від торгівлі людьми з номерами 

телефонів гарячої лінії. При оформленні 

документів громадян України для виїзду за 

кордон працівниками Управління надається 

інформація щодо можливих ризиків стати 

жертвою торгівлі людьми. 

На офіційному веб-сайті Чернігівської 

облдержадміністрації розміщено банер 

«Жертвою торгівця людьми може стати 
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кожен» з номером гарячої телефонної лінії. 

Також на цьому ж сайті в рубриках «Новини» 

та «Новини регіонів» регулярно розміщуються 

матеріали з даної тематики. Наприклад: 

«Збираєшся за кордон — подбай про свою 

безпеку». 

Сектор зв’язків з громадськістю Головного 

управління Національної поліції в 

Чернігівській області регулярно готує 

матеріали про результати роботи 

оперативників відділу боротьби зі злочинами, 

пов'язаними з торгівлею людьми.  

В медичних закладах області забезпечено 

розміщення інформаційних матеріалів, 

спрямованих на запобігання потраплянню 

населення в ситуації, пов’язані з торгівлею 

людьми та безперешкодний доступ до 

медичного обстеження і надання медичної 

допомоги особам, що постраждали від торгівлі 

людьми та таким, які піддаються насильству 

або по відношенню до яких існує реальна 

загроза такого насильства. 

 
2.2.2. Проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

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 

інституціях (зокрема, 

до Всесвітнього дня 

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 
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До Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 

в області проведено широкомасштабну 

інформаційно-просвітницьку кампанію за 

участю всіх суб’єктів, до компетенції яких 

належить здійснення заходів у сфері протидії 

торгівлі людьми. Так, 30.07.2019 за участю 

виконуючої обов’язки голови 

облдержадміністрації, заступника директора 

Департаменту сім'ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, представників Відділу 

боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми ГУНП в Чернігівській 

області, ГО «Чернігівський громадський 

комітет захисту прав людини», ЗМІ  відбувся 

прес-брифінг «30 липня - Всесвітній день 

протидії торгівлі людьми». Того ж дня, 

30.07.2019 у приміщенні Чернігівського 

обласного молодіжного центру відбувся 

безкоштовний показ фільму «Жінка в полоні», 

наданого Мінсоцполітики. Перед початком 

перегляду фільму було організовано арт-
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боротьби з торгівлею 

людьми, 

Європейського дня 

боротьби з торгівлею 

людьми тощо) 

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)  

2017-2020  роки 

інсталяцію «Невидимі». Спеціалістами 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації та волонтерами 

громадської організації «Громадський комітет 

захисту прав людини» розповсюджено 

інформаційну друковану продукцію (повітряні 

кульки з зазначенням номеру телефону 

Національної безкоштовної гарячої лінії з 

протидії торгівлі людьми, магніти з 

тематичним логотипом, наклейки з відповідної 

тематики, інформаційні буклети, плакати), 

організовано роботу консультпункту 

Регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. В цей день 

розповсюджувалася інформаційна продукція 

серед мешканців міста Чернігова. 

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської 

області представниками профільних 

структурних підрозділів райдержадміністрації 

проведено інформаційні акції «Торгівля 

людьми як проблема порушення прав 

людини», «Ми проти торгівлі людьми», під 

час яких організовано експрес-опитування 

щодо поінформованості населення про 

проблеми торгівлі людьми, розповсюджено 

інформаційні матеріали з питань 

попередження та протидії торгівлі людьми, 

консультування фахівцями пересічних 

громадян з проблеми протидії торгівлі 

людьми. 

На обласних телеканалах «Дитинець», «Новий 

Чернігів» та «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» з 26 липня по 6 

серпня 2019 року транслювалися відеоролики 

«Безпечне працевлаштування за кордоном», 

«Втягнення у жебракування – один з видів 

торгівлі людьми», «Купівля-продаж дитини – 

грубе порушення прав людини», «Сексуальна 

експлуатація – не потрапляй до сучасного 

рабства» та «Трудова експлуатація всередині 

країни». Всі проведені заходи висвітлювалися 

на офіційних веб-сайтах та в ЗМІ. 

У рамках відзначення Європейського дня з 

протидії людьми у м. Чернігові 
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Департаментом сім׳ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації та ГО «Чернігівський 

громадський комітет захисту прав людини» 

проведено Всеукраїнську вуличну акцію 

«Хода за свободу», яка мала за мету – 

привернення уваги до проблематики 

сучасного рабства. У акції задіяно більше 200 

осіб. Інформацію про вуличну акцію та 

матеріали про проблему торгівлі людьми 

опубліковано на сайті обласної державної 

адміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації, в місцевих 

засобах масової інформації. 

На виконання п.3.2 Програми продуктивної 

зайнятості населення області на 2018-2020 

роки, де передбачено підвищення рівня 

інформованості населення щодо проблематики 

торгівлі людьми, в області триває робота з 

надання інформаційної підтримки різним 

категоріям населення в обранні реальних шляхів 

власного працевлаштування в Україні через 

проведення спеціалістами служби зайнятості 

цільових семінарів, клубних засідань, тренінгів, 

інших групових та масових заходів. 

У базових центрах зайнятості зібрано підбірку 

законодавчих, нормативних та інших 

інформаційних матеріалів з тематики 

запобігання неврегульованій трудовій міграції та 

торгівлі людьми.  
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 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

2017-2020  роки 

10,0 10,0         У вересні 2019 року за підтримки 

Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації відбулася 

пресконференція «Безоплатна правова 

допомога як інструмент соціальної 

справедливості», в якій участь взяли 

представники ЗМІ, центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

правових громадських організацій. 

Обговорили питання щодо ролі системи 

безоплатної правової допомоги в Україні та в 

регіоні, тенденції розвитку системи 

безоплатної правової допомоги. Також 

презентовано відеоролики з історіями людей, 
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котрим завдяки роботі системи безоплатної 

правової допомоги вдалося захистити свої 

порушені права. 
2.2.4. Оприлюднення

, зокрема через 

засоби, масової 

інформації 

повідомлень 

стосовно фактів 

досудових 

розслідувань у 

кримінальному 

провадженні, 

пов’язаних з 

торгівлею людьми 

Головне управління 

Національної поліції в 

області (за згодою) 

Постійно 

- - - - - - - - - - З метою всебічного інформування населення 

про результати діяльності правоохоронних 

органів щодо боротьби з торгівлею людьми 

ГУНП в Чернігівській області до співпраці 

залучаються засоби масової інформацій. Так, 

протягом 2019 року в ЗМІ висвітлено 36 

матеріалів. 

 

2.2.5. Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи з питань 

протидії торгівлі 

людьми серед груп  

населення, які мають 

підвищений ризик 

потрапляння в 

ситуацію торгівлі 

людьми:  

- дітей працівників-

мігрантів, 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; 

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), 

- - - - - - - - - - З метою інформування населення про 

запобігання ризикам потрапляння у ситуацію 

торгівлі людьми та про можливості отримання 

комплексної допомоги від суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, відділом з питань сім׳ї та гендерної  

політики Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації у 2019 році проведено 2 

тренінгові заняття для безробітних осіб 

Чернігівського районного центру зайнятості та 

одну тематичну зустріч – для учасників АТО в 

одній із частин Чернігівського військового 

гарнізону. Роботою охоплено близько 80 осіб. 

З метою запобігання нелегальній трудовій 

міграції, захисту прав громадян у сфері 

зайнятості та праці, протидії торгівлі людьми 

постійно ведеться активна профорієнтаційна 

робота як серед осіб, які перебувають на обліку 

в службі зайнятості, так і серед інших верств 

населення. Зокрема, а рамках проекту 

"Підвищення обізнаності вразливих груп дітей, 

молоді та дорослого населення Чернігівської 

області щодо безпечної міграції та 

працевлаштування" для клієнтів служби 

зайнятості та учнівської молоді впродовж 2019 

року проведено 11 тренінгів з питань протидії 

торгівлі людьми та упередження 

неврегульованої трудової міграції серед 

вразливих груп, участь в яких взяли 170 осіб, а 

також 255 інформаційних семінарів 

«Запобігання нелегальній трудовій міграції, 
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- безробітних 

громадян; 

- осіб, залучених до 

найгірших форм 

праці, зокрема тих, 

хто надає платні 

сексуальні послуги 

 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради 

об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020  роки 

торгівлі  людьми,  експлуатації дитячої праці», 

учасниками яких стали 3,5 тис. осіб. До 

проведення семінарів долучалися спеціалісти 

Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді та представники Бюро правової 

допомоги. Під час проведення семінарів та 

надання індивідуальних консультацій клієнтам 

центрів  зайнятості, які не виключають 

можливості виїзду за кордон на заробітки, 

висвітлюються питання стосовно ризиків стати 

жертвами торгівлі людьми у випадку 

неофіційного працевлаштування за межами 

України та їх мінімізацію. При пошуках роботи 

за межами країни пропонується користуватись 

послугами лише тих суб'єктів підприємницької 

діяльності з посередництва у працевлаштуванні 

за кордоном, які мають відповідну ліцензію 

Міністерства соціальної політики України та 

інформація про яких розміщена на сайті 

міністерства. 

Крім того, з метою запобігання тіньовій 

зайнятості та упередження неофіційного 

працевлаштування без оформлення трудових 

відносин було проведено 435 семінарів 

«Легальна зайнятість», учасниками яких стали 

5,9 тис. шукачів роботи. 
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 

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 

5,0 5,0 - - - - - - - - У листопаді 2019 року Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 

проведено тематичну зустріч з питань 

ідентифікації осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми, для військовослужбовців, які 

є учасниками АТО/ООС, в одній із частин 

Чернігівського військового гарнізону. Участь 

у заході взяло близько 30 осіб. 
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міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради 

об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020  роки 

 

2.2.7. Проведення 

інформаційної 

кампанії серед 

учнівської молоді 

«Небезпечна свобода 

або не стань 

жертвою торгівлі 

людьми» до 

Європейського дня 

боротьби з торгівлею 

людьми  

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради 

об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою) 

2017-2020  роки 

 

- - - - - - - - - - До Європейського дня проти торгівлі людьми  

(18 жовтня) у закладах загальної середньої 

освіти області проведені інформаційно-

профілактичні заходи серед здобувачів освіти 

з питань безпечної міграції та ризиків 

потрапляння в ситуації торгівлі людьми:  

На базі Комунального позашкільного закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» 

Ніжинської районної ради проведено ІІ та ІІІ 

районні фестивалі-конкурси «Потяг безпеки» з 

метою популяризації програми виховних 

заходів із питань протидії торгівлі людьми 

«Особиста гідність Безпека життя. 

Громадянська позиція». У фестивалі взяли 

участь здобувачі освіти 7-11 класів, які 

проходять навчання за цією Програмою. 

Завдання фестивалю - актуалізація знань, 

умінь і навичок здобувачів освіти щодо 

ухвалення рішень, володіння собою в 

ситуаціях, які можуть призвести до 

потрапляння в тенета торгівців людьми, 

неформальне спілкування здобувачів освіти в 

інтерактивному освітньому просторі. Участь у 

конкурсі взяли команди «Charmingladies» 

Лосинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лосинівської селищної ради 

Ніжинського району Чернігівської області, 

команда «Життя» Талалаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ніжинської районної ради Чернігівської 

області, «Вибір» Ніжинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Ніжинської районної ради 

Чернігівської області та «Друзі» Перемозького 

навчально-виховнього комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад-
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дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів 

Ніжинської районної ради Чернігівської 

області. Команди представили літературно-

музичні міні-композиції «Грані особистості», 

кросворди «Рожеві окуляри», плакати 

«Альтернативні рішення», обговорили життєві 

ризиковані ситуації «Безпечна/небезпечна 

свобода», змагалися в конкурсі капітанів «Хто 

більше?». Всі команди отримали 

заохочувальні подарунки від Чернігівського 

громадського комітету захисту прав людини 

(канцелярське приладдя та настільну гру «Ліза 

та її друзі подорожують світом!», розроблену 

Представництвом Міжнародної організації з 

міграції в Україні). 
 

2.2.8. Викладання на 

курсах підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

спецкурсу з питання 

профілактики 

торгівлі людьми 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені 

К.Д. Ушинського 

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - До плану курсів підвищення кваліфікації 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

імені К.Д. Ушинського включено курс з 

підготовки педагогів-тренерів за 

профілактичною програмою «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція» (наказ Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

від 29.10.2018 № 329 «Про організацію 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2019 році»).. 

22 листопада 2019 року на базі 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського Навчально-методичним 

центром психологічної служби у системі 

освіти Чернігівської області проведено 

засідання методичного об’єднання для 

практичних психологів і соціальних педагогів 

закладів освіти інтернатного типу 

«Психологічний супровід і соціальний захист 

вихованців закладів освіти інтернатного 

типу». У ході роботи методичного об’єднання 

представниця Чернігівського громадського 

комітету захисту прав людини презентувала 

профілактичну настільну гру «Ліза та її друзі 

подорожують світом!» як один із методів 
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профілактичної роботи щодо попередження 

потрапляння в ситуації торгівлі людьми. 

Представники закладів освіти інтернатного 

типу отримали гру в подарунок від 

Чернігівського громадського комітету захисту 

прав людини.  

Продовжується співпраця в сфері протидії 

торгівлі людьми з Українським фондом 

«Благополуччя дітей» та ГО «ЛаСтрада - 

Україна». 
 

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   

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) 

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - У навчальних закладах області спеціалістами 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді організовано 287 заходів (тематичні 

зустрічі, бесіди, лекції, тренінги) за темами: 

«Запобігання торгівлі людьми», «Захисти 

себе», «У пошуках синього птаха» тощо, 

охоплено 3088 осіб. 

З метою інформаційно-просвітницької роботи, 

спрямованої на підвищення рівня обізнаності 

учнівської молоді з питання протидії торгівлі 

людьми,  формування у здобувачів освіти 

навичок безпечної поведінки та вміння 

захищати власну гідність, запобігання 

потраплянню у ситуацію трудового рабства у 

закладах загальної середньої освіти  області 

педагогами та працівниками психологічної 

служби проведено тематичні виховні години, 

«години психолога», «круглі столи», диспути, 

бесіди: «Моя родина – моя підтримка!», «Що 

таке торгівля людьми?», «Тиск як шкідлива 

форма впливу», «Якщо ви їдете навчатись за 

кордон», «Захист прав дітей», «Протидія 

торгівлі людьми», «Соціально-педагогічні 

основи захисту прав людини, протидії торгівлі 

людьми та експлуатації дітей», «Поради, які 

будуть корисними перед поїздкою за кордон», 

«Міграційні процеси в Україні: соціально-

економічний аспект», «Нелегальні мігранти: 

історії потерпілих».  

Здобувачі освіти 10-11 класів мали можливість 

пройти онлайн-тестування на інформаційній 

платформі http://www.stoptrafficking.org/ та 

отримати сертифікати про проходження 
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тестування з питань протидії торгівлі людьми. 

У рамках правового всеобучу для батьків 

проводилися проблемно-тематичні батьківські 

збори: «Засоби захисту прав в Україні і на 

міжнародному рівні», «Сучасне рабство», 

«Життя – найцінніший скарб». 
 

2.2.10. Сприяння 

підготовці 

педагогічних 

працівників щодо 

впровадження 

програми з 

попередження 

торгівлі людьми 

серед учнів 

«Особиста гідність. 

Безпека життя. 

Громадянська 

позиція» 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Чернігівський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

імені  

К.Д. Ушинського 

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - Із метою популяризації програми виховних 

заходів щодо попередження торгівлі людьми 

«Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» серед педагогічних 

працівників системи освіти області на базі 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені                         

К.Д. Ушинського проведено ряд 

інформаційних виступів перед працівниками 

методичних служб органів управління освітою 

об’єднаних територіальних громад, слухачами 

курсів підвищення кваліфікації для 

заступників директорів з виховної роботи, 

педагогів організаторів, практичних 

психологів, соціальних педагогів. 

До плану курсів підвищення кваліфікації 

Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

імені К.Д. Ушинського включено курс з 

підготовки педагогів-тренерів за 

профілактичною програмою «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція» (наказ Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

від 29.10.2018 № 329 «Про організацію 

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2019 році»).. 

Зокрема, в грудні 2019 року проведено 

п’ятиденне навчання за курсом впровадження 

програми виховної роботи з учнями з питань 

протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська позиція». 

Загалом навчання за Програмою пройшли 56 

працівників психологічної служби закладів 

загальної середньої, професійної (професійно-

технічної) освіти області. Програма 

впроваджується в 77 освітніх закладах області 



 36 

та охоплює навчанням 4451 здобувача освіти. 
 

2.2.11. Здійснення 

індивідуального та 

групового 

консультування 

підлітків та молоді 

груп  ризику з 

питань 

попередження 

торгівлі людьми 

Обласний, районні, 

міські  центри 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - З метою інформування молоді та підлітків 

груп ризику щодо захисту під час виїзду на 

роботу за кордон спеціалістами районних, 

міських центрів СССДМ надано 3176  

індивідуальних консультацій з питань протидії 

торгівлі людьми. 
 

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 

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

2017-2020  роки 

3,0 3,0 - - - - - - - - Спеціалістами Чернігівського обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді організовано та проведено 3 виїзні 

заходи з питань протидії торгівлі людьми, 

якими охоплено 188 осіб. 

2.3. Захист та 

допомога 

особам, які 

постраждали 

від торгівлі 

людьми 

 

2.3.1. Виявлення та 

розкриття злочинів, 

пов’язаних з 

торгівлею людьми 

Головне управління 

Національної поліції в 

Чернігівській області 

(за згодою) 

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - Поліцейськими відділу боротьби зі 

злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, 

Головного управління Національної поліції в 

Чернігівський області у 2019 році виявлено 4 

потерпілих від торгівлі людьми. 

 
2.3.2. Вжиття заходів 

щодо ефективної  

співпраці 

правоохоронних 

органів зі 

структурними 

підрозділами 

облдержадміністраці

ї, 

райдержадміністраці

й, відповідальними 

за  

 впровадження 

національного 

механізму взаємодії 

суб’єктів, які 

Головне управління 

Національної поліції в 

Чернігівській області 

(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 

- - - - - - - - - - З метою покращення взаємодії основних 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, при Департаменті 

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

створено робочу групу з питань протидії 

торгівлі людьми, до складу якої ввійшли 

представники Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту, відділу боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми Головного 

управління Національної поліції в області, 

обласного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді та Чернігівського 

громадського комітету захисту прав людини. 

На засіданнях робочої групи у 2019 році 
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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 

об’єднаних 

територіальних 

громад  (за згодою) 

2017-2020  роки 

розглядалося питання про виконання 

Інструкції зі збору та моніторингу 

статистичної інформації щодо осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми, в частині 

взаємоінформування між структурним 

підрозділом Головного управління 

Національної поліції в області, відповідальним 

підрозділом облдержадміністрації стосовно 

виявлених осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми та обласним центром соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді. 

29-30.10.2019 представники всіх служб та 

установ, які реалізують державну політику у 

сфері протидії торгівлі людьми в регіоні, взяли 

участь у дводенному короткотерміновому 

тренінгу «Налагодження співпраці та взаємодії 

суб’єктів НВМ з протидії торгівлі людьми у 

Чернігівській області», який проводився у 

рамках реалізації проєкту «Взаємодія 

суб’єктів національного механізму взаємодії у 

Чернігівській області». 
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 

 

 

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 

- - - - - - - - - - Протягом 2019 року працівники місцевих 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді надавали послуги 14 особам, які 

постраждали від торгівлі людьми:  

вирішувались питання щодо покращення їх 

емоційного стану, підвищення самооцінки, 

соціальної адаптації та налагодження 

соціальних зв’язків, сприяння у оформленні 

документів тощо.  

Особи, які постраждали від торгівлі людьми, 

зокрема внутрішньо переміщені особи, 

можуть безперешкодно звертатися до 

медичних закладів з метою отримання 

медичної допомоги, госпіталізації в профільні 

відділення стаціонарів та отримання 

амбулаторної допомоги в межах 

фінансування закладу, звідки, в разі медичних 

показань їх буде перенаправлено до 

спеціалізованих закладів та надана допомога 

відповідно до програми реабілітації.  

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації 26.11.2019 проведено 

навчальний семінар для представників 
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(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) 

2017-2020  роки 

структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, 

відповідальних за реалізацію державної 

політики з питань протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми, під час якого 

розглядалося питання удосконалення роботи 

структурних підрозділів, відповідальних за 

проведення процедури встановлення статусу 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

щодо підвищення рівня ідентифікації 

постраждалих осіб, надання їм допомоги. 

 

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 

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 

- - - - - - - - - - До суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, протягом 2019 року 

звернулося 14 осіб¸ які вважали себе 

постраждалими особами від торгівлі людьми. 

Ці особи отримали відповідну допомогу. 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді надали послуги: консультування 

отримали 14 осіб, послугу соціальної 

профілактики – 8 осіб, соціальної інтеграції та 

реінтеграції – 6 осіб, соціальної реабілітації – 

8 осіб, представництва інтересів – 14 осіб. 

Відповідно, психологічну та юридичну 

допомогу отримали 14 осіб, 4 особи 

налагодили зв’язки з родинами, 12 - оформили 

та відновили документи. Крім того, 8 осіб 

перенаправлено до закладів системи 

соціального захисту, 8 – до мережі 

недержавного сектора.12 осіб отримали статус 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
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вторинної правової 

допомоги 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) 

2017-2020  роки 

ГО «Чернігівський громадський комітет 

захисту прав людини» надано реінтеграційну 

допомогу за підтримки Представництва МОМ 

в Україні 8 особам, які постраждали від 

торгівлі людьми (3 чоловіки та 5 жінок), 

зокрема 1 особі надано допомогу в отриманні 

тимчасового притулку та безпеки; 2 особам 

надано допомогу у відновленні документів, 3 

особам проведено оплату навчальних курсів, 

надано допомогу у закупівлі обладнання для 

самозайнятості – 2 особам, у отриманні 

медичної допомоги – 2 особам, придбанні 

ліків – 1 особа, отриманні психологічної 

допомоги – 2 особам, правової допомоги – 5 

особам. 

В закладах охорони здоров’я Чернігівської 

області безперешкодно надаються 

інформаційні, психологічні, медичні послуги 

особам, у тому числі дітям, що постраждали 

від торгівлі людьми, в разі їх звернення.  

В області працюють 3 центри медико-

соціальної допомоги «Клініка дружня до 

молоді» в яких проводиться анонімне 

консультування підлітків та молоді лікарями 

та психологами. Протягом 2019 року 

співробітниками «Клінік, дружніх до молоді» 

прочитано 317 лекцій серед учнів шкіл, 

студентів училищ, технікумів, університетів 

(охоплено 7436 слухачів), проведено 26 акцій 

на теми пропагування здорового способу 

життя та збереження репродуктивного 

здоров’я, якими було охоплено 2834 особи, 

семінарів-тренінгів - 59 (охоплено 1303 

особи,) проведено 25 круглих столів (охоплено 

240 осіб), підготовлено 18 волонтерів. 

Фахівцями КДМ за 2019 рік було прийнято 

4946 осіб. З кожною дівчиною, незалежно від 

причини звернення, а також з підлітками з 

ризикованою моделлю поведінки проводяться 

бесіди з питань профілактики ранніх статевих 

відносин та семінари-тренінги. При зверненні 

батьків та родичів до кабінетів «Клінік, 

дружніх до молоді», медичними працівниками 

з дівчатами проводяться індивідуальні бесіди з 

http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
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даних питань. Підлітки та молодь можуть 

безкоштовно пройти обстеження на інфекції, 

що передаються статевим шляхом, в тому 

числі до тестове та після тестове 

консультування та тестування на ВІЛ/СНІД. 

 
2.3.5. У разі потреби 

направлення осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми, до 

Чернігівського 

обласного центру 

соціально-

психологічного 

допомоги з метою 

надання комплексу 

соціальних послуг 

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

 Чернігівський 

обласний центр 

соціально-

психологічного 

допомоги, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради 

об’єднаних 

територіальних 

громад  (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - В Чернігівському центрі соціально-

психологічної допомоги особи, які стали 

жертвами торгівлі людьми, не перебували. 

До служб у справах дітей відомості про дітей, 

які постраждали від торгівлі людьми, не 

надходили. Діти, які стали жертвами торгівлі 

дітьми, до центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей не влаштовувались. 

2.3.6. Посилення 

ролі інспекторів 

праці та інших 

відповідних фахівців 

у виявленні осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми з 

метою трудової 

експлуатації  

Управління 

Держпраці у 

Чернігівській області 

(за згодою)  

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - Під час проведених у 2019 році заходів 

державного контролю за додержанням 

законодавства про працю юридичними 

особами та фізичними особами, які 

використовують найману працю, Управлінням 

Держпраці у Чернігівській області не було 

встановлено випадків з ознаками можливої 

торгівлі людьми, відповідно до ст.149 

Кримінального кодексу України. 

 
2.3.7. Встановлення 

особи та 

підтвердження 

громадянства або 

підданства у разі 

відсутності в 

іноземців або осіб 

без громадянства - 

жертв торгівлі 

людьми в Україні 

документів, що 

Управління 

Державної 

міграційної служби в 

Чернігівській  області 

(за згодою), 

Чернігівський пункт 

тимчасового 

перебування 

іноземців та осіб без 

громадянства,  які 

незаконно 

- - - - - - - - - - При особистому зверненні до органів 

міграційної служби або надходженні запитів 

щодо ідентифікації осіб без громадянства 

представниками Управління ДМС в області та 

територіальними підрозділами проводяться 

відповідні перевірки та надається вся наявна 

інформація. 
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підтверджують їх 

громадянство, 

підданство, країну 

постійного 

проживання або 

право на постійне 

проживання на 

території відповідної 

країни 

перебувають в 

Україні Державної 

міграційної служби 

України (за згодою),  

Чернігівський 

прикордонний загін 

(за згодою)  

2017-2020  роки 

2.3.8. Виявлення 

осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 

серед національних 

меншин, в тому 

числі ромського 

населення 

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) 

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - В поточному році постраждалих від торгівлі 

людьми серед національних меншин, в тому 

числі ромського населення, виявлено не було. 

2.3.9. Забезпечення 

перекладу для 

іноземців або 

громадян України з 

питань надання 

правової допомоги 

 

 

 

 

Управління 

Державної 

міграційної служби в 

Чернігівській  області 

(за згодою) 

2017-2020  роки 

- - - - - - - - - - У разі звернення іноземців з приводу питання 

надання правової допомоги буде забезпечено 

наявність перекладу. 

2.3.10. Підтримка 

проектів та заходів 

громадських 

організацій, 

благодійних фондів 

щодо протидії 

торгівлі людьми 

Департамент сім’ї, 

молодіта спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

8,0 8,0 - - - - - - - - Обласною державною адміністраціє 

підтримано проєкт «Впровадження  

Національного механізму взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в тому числі дітьми в 

Чернігівській області», який реалізувався  
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рад (за згодою), ради 

об’єднаних 

територіальних 

громад  (за згодою),  

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020  роки 

Громадською організацією «Чернігівський 

громадський комітет захисту прав людини» за 

фінансової підтримки Представництва МОМ в 

Україні. Метою проєкту є покращення захисту 

прав постраждалих від торгівлі людьми, в т.ч. 

дітьми, та доступу до допомоги в рамках 

національного механізму взаємодії суб’єктів, 

що здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми в Чернігівській області, в 

тому числі громадах. 

2.4. Запобігання 

торгівлі 

дітьми 

вразливих 

категорій, 

забезпечення 

захисту дітей, 

постраждалих 

від торгівлі 

дітьми 

2.4.1. Проведення 

інформаційно-

роз’яснювальної 

роботи з питань 

протидії торгівлі 

людьми серед 

вихованців центрів 

соціально-

психологічної 

реабілітації дітей, 

інтернатних закладів 

області 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Службою у справах дітей 

облдержадміністрації, із залученням 

інститутів громадянського суспільства, у 2019 

році проводилася системна робота щодо 

підвищення рівня професійної компетенції 

працівників служб у справах дітей області та 

центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей у сфері профілактики торгівлі людьми, 

виявлення дітей, які постраждали від таких 

злочинів та надання їм необхідної допомоги. 

Зокрема, спільно з Чернігівським громадським 

комітетом захисту прав людини були 

проведені виїзні спільні робочі зустрічі на 

тему: «Впровадження національного 

механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють 

заходи в сфері з протидії торгівлі людьми» в 

Линовицькій, Малодівицькій, Менській, 

Куликівській, Михайло-Коцюбинській, 

Кіптівській, Коропській, Семенівській, 

Любецькій та Іванівській об’єднаних 

територіальних громадах. 

Профілактична робота з протидії торгівлі 

людьми проводилася також і з вихованцями 

закладів соціального захисту дітей, 

підпорядкованих Службі у справах дітей 

обласної державної адміністрації. 

Вихователями та практичними психологами 

для дітей середнього та старшого шкільного 

віку були проведені заходи:заняття з 

використанням інформаційно– просвітницької 

гри «Ліза та її друзі подорожують світом», 

«Незнайомі люди. Правила поведінки»; 

профілактичні бесіди «Клич на допомогу, 
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коли вона тобі потрібна», «Незнайомці, хто 

вони?», «Базова інформація – торгівля 

людьми», «Процедура працевлаштування за 

кордоном, щоб не потрапити в 

тенета»;вікторини «Стережись небезпечних 

тенет», «Куди звернутись по 

допомогу»;перегляд та обговорення 

документальних фільмів «Життя на продаж» 

та «Небезпечні знайомства». 

В Чернігівському центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей  було 

проведено настільну гру «Рожеві окуляри». 
 

2.4.2. Сприяння 

організації навчання 

працівників 

інтернатних закладів 

системи освіти щодо 

питань протидії 

торгівлі людьми та 

ідентифікації дітей, 

постраждалих від 

торгівлі людьми 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - З метою підвищення рівня обізнаності 

педагогічних працівників із питання 

попередження торгівлі людьми серед 

здобувачів освіти на базі Чернігівського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського 

проводяться курси для педагогів закладів 

освіти обласного підпорядкування з проблеми 

«Впровадження профілактичної програми 

виховних заходів з попередження торгівлі 

людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція». Також до переліку тем 

курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників усіх категорій включено 

електронний курс «Протидія торгівлі людьми 

в Україні». 
2.4.3. Проведення 

семінарів, тренінгів, 

практикумів тощо 

для фахівців, які 

надають соціальні 

послуги дітям, 

постраждалим від 

торгівлі людьми, 

зокрема з питань 

упровадження 

новітніх практик їх 

реабілітації та 

реінтеграції 

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - У грудні 2019 року Представництво 

Міжнародної організації з міграції (МОМ) в 

Україні спільно з Чернігівським громадським 

комітетом захисту прав людини для 

представників служб у справах дітей та 

працівників відділів ювенальної пробації 

провели тренінг на тему: «Забезпечення 

мультидисциплінарного підходу до протидії 

торгівлі дітьми, виявлення постраждалих та 

надання допомоги». У заході взяли участь 

працівники служб у справах дітей 

Варвинської, Менської, Ічнянської, 

Коропської, Корюківської, Куликівської, 

Ріпкинської, Ніжинської, Новгород-

Сіверської, Семенівської, Срібнянської 
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Сновської, райдержадміністрацій та 

Новозаводської районної у місті Чернігові 

ради. Учасники тренінгу переглянули 

відеоматеріали про причини і наслідки 

потрапляння дітей в ситуацію торгівлі 

людьми, ознайомилися з нормативно-

правовою базою з протидії торгівлі людьми. У 

ході тренінгу учасники виконували вправи з 

ідентифікації випадків, пов’язаних з торгівлею 

людьми, та проведення співбесіди з ймовірно 

постраждалою дитиною. 
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 

 

 

 

 

Департамент сім’ї, 

молодіта 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 

- - - - - - - - - - Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації систематично 

узагальнюється та опрацьовується інформація 

щодо здійснення заходів у сфері з протидії 

торгівлі людьми, яка надходить від районних 

та міських структурних підрозділів у справах 

сім’ї, молоді та спорту, обласних 

департаментів та управлінь, правоохоронних 

органів та інших суб’єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

Узагальнена звітна інформація направляється 

Міністерству соціальної політики. 

У рамках проекту «Впровадження 

Національного механізму взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в тому числі дітьми в 

Чернігівській області» 29-30 жовтня 2019 року 

в с. Бреч Корюківського району Чернігівської 

області проведено тренінг у форматі «Open 

Space» на тему: «Налагодження співпраці та 

взаємодії суб’єктів НМВ з протидії торгівлі 

людьми в Чернігівській області» для 

представників національного механізму 

взаємодії суб׳єктів, що здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми в області, 

організованого ГО «Чернігівський 

громадський комітет захисту прав людини». У 

заході взяли участь представники всіх 

суб׳єктів взаємодії, які під час заходу активно 

обговорили проблемні питання у сфері 

протидії торгівлі людьми, були 

фасилітаторами у ході групової роботи по 

визначенню завдань, напрацюванню 
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(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) 

2017-2020 роки 

пропозицій щодо подолання проблем у роботі 

представників національного механізму 

взаємодії, що здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2. Проведення 

соціальних 

досліджень, 

опитувань, 

анкетувань з метою 

визначення рівня 

обізнаності  різних 

груп населення 

області з питань 

протидії торгівлі 

людьми  

Департамент сім’ї, 

молодіта 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) 

Щороку 

5,0 5,0 - - - - - - - - Не проводилися. 

Всього по розділу 2: 96,4 96,4    12,6 12,6 - - -  

3.Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

3.1. Посилення 

інституційно-

го механізму 

утвердження 

ґендерної  

рівності 

3.1.1. Забезпечення 

розгляду питань з 

гендерної 

проблематики  на   

засіданнях 

Міжвідомчої ради з 

питань сім’ї, 

гендерної рівності, 

демографічного 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради  

об’єднаних 

- - - - - - - - - - Питання забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків включено в 

план роботи на 2019 рік Міжвідомчої ради з 

питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, 

яка діє при облдержадміністрації. Відповідно, 

25.11.2019 на черговому засіданні 
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розвитку, 

запобігання 

насильству в сім′ї та 

протидії торгівлі 

людьми при 

облдержадміністраці

ї та відповідних 

координаційних рад 

при 

райдержадміністраці

ях, виконавчих 

комітетах міських 

рад, рад об’єднаних 

територіальних 

громад 

територіальних 

громад (за згодою) 

Не рідше одного разу 

на квартал 

 

Міжвідомчої ради розглядалися питання:  

- про проведення Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» в області; 

- комплекс питань щодо забезпечення 

гендерної рівності в Чернігівській області, 

зокрема: 

• про основні виклики забезпечення гендерної 

рівності на регіональному рівні; 

• про роботу Департаменту розвитку 

економіки та сільського господарства 

облдержадміністрації щодо розвитку жіночого 

бізнесу та підтримки підприємництва в 

області; 

• про роль громадських організацій у 

впровадженні гендерних підходів в 

об’єднаних територіальних громадах. 

На засіданнях Міжвідомчої ради у квітні та 

липні 2019 року розглянуто питання, які 

стосуються діяльності всіх зацікавлених 

структур щодо запобігання та протидії 

гендерно зумовленому насильству. 

  
3.1.2. Забезпечення 

розробки програм 

тематичних 

короткотермінових 

семінарів з основ 

ґендерної рівності 

для державних 

службовців, 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування  

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організацій 

2017 рік 

- - - - - - - - - - ____ 

3.1.3. Включення до 

професійних 

програм підвищення 

кваліфікації 

державних 

службовців та 

посадових осіб 

органів місцевого 

самоврядування 

модулів з питань 

забезпечення рівних 

прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організацій 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - До професійних програм підвищення 

кваліфікації державних службовців, посадових 

осіб місцевого самоврядування включено 

модуль: «Забезпечення рівних прав і 

можливостей в Україні: політика ґендерної 

рівності та недискримінації». 

Також розроблена програма тематичного 

короткотермінового семінару для державних 

службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування «Ґендерні підходи на 

державній службі та в місцевому 

самоврядуванні». 



 47 

3.1.4. Проведення 

семінарів, тренінгів, 

тематичних 

зустрічей для 

державних 

службовців, 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування з 

ґендерної 

проблематики  

Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

державних 

підприємств, установ і 

організацій 

2017-2020 роки 

24,32 24,32 - - - - - - - - Протягом 2019 року в рамках навчання за 

професійними програмами підвищення 

кваліфікації, програмами тематичних 

короткотермінових семінарів, тренінгів 

пройшли навчання з питань гендерної рівності 

та дискримінації 140 посадовців: 23 держаних 

службовця та 117 посадових осіб місцевого 

самоврядування, в тому числі 30 депутатів 

місцевих рад. 

За програмою тематичного 

короткотермінового семінару-тренінгу 

«Формування та реалізація державної 

молодіжної політики в Україні в умовах 

децентралізації. Гендерне проектування» 

підвищили кваліфікацію 45 посадових осіб 

органів місцевого самоврядування. 
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 

Головне 

територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

(за згодою),  

громадські організації  

(за згодою) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Не проводилася 

3.1.6. Сприяння 

підготовці фахівців з 

питань здійснення 

гендерного 

бюджетного аналізу 

діючих обласних та 

місцевих програм 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради  

об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою) 

2017-2020 роки 

4,0 4,0 - - - - - - - - Під час проведення Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 26-27 

листопада 2019 року навчального семінару для  

представників райдержадміністрацій та ОТГ 

забезпечено розгляд питання про врахування 

гендерних аспектів при реалізації проектів та 

програм, зокрема гендерного бюджетування. 

Охоплено 38 осіб. 

3.1.7. Підтримка 

проектів та заходів  

громадських 

об’єднань, діяльність 

яких спрямована на 

забезпечення рівних 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

20,0 20,0 - - - - - - - - Громадська організація «Спілка жінок 

Чернігівщини» за фінансової підтримки 

Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій Чернігівської обласної 

адміністрації з березня по вересень 2019 року 

реалізувала грантовий проєкт «Розширення 
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прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

обласного значення) 

рад (за згодою), ради  

об’єднаних 

територіальних 

громад (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

можливостей жінок в прийнятті рішень – 

успішна децентралізація влади», в рамках 

проекту проведено: - у червні 2019 року 

проведено семінар «Жінка – дієвий фактор 

розвитку громад», в якому взяли участь 30 

представників ОТГ, РДА; 

- проведено три одноденні тренінги у 

Козелецькій, Кіптівській та Михайло-

Коцюбинській громадах, участь взяли 60 осіб; 

- у липні 2019 року проведено засідання за 

круглим столом «Механізми залучення жінок 

до процесу прийняття рішень в ОТГ», участь 

взяли 20 осіб з ОТГ. Для просування засад 

гендерної рівності було розроблено та 

розповсюджено інформаційний посібник 

«Гендерний підхід у діяльності сільських, 

селищних, міських рад (громад)» серед 

учасниць заходів проекту (тренінгів, семінару, 

дискусійної платформи). 
3.2. Попередженн

я загрози та 

надання 

допомоги 

постраждалим 

від ґендерно-

обумовленого 

насильства та 

дискримінації 

3.2.1.Здійснення 

моніторингу у сфері 

праці з метою 

сприяння створення 

рівних умов для 

жінок і чоловіків для 

збільшення доходів 

від трудової 

діяльності 

Департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

статистики у 

Чернігівській області 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - В області проводиться робота, направлена на 

створення сприятливих умов для отримання 

жінками економічної незалежності. Так, 

Територіальною угодою про регулювання 

основних соціально-економічних принципів та 

трудових відносин на 2017-2020 роки, 

укладеною 23 жовтня 2017 року передбачено 

ряд гендерних питань щодо удосконалення 

соціально-трудових відносин. Це спільні 

зобов’язання сторін щодо сприяння у 

покращенні праці жінок на підприємствах, в 

установах та організаціях області, надання 

практичної допомоги щодо правової 

обізнаності жінок та роботодавців у питаннях 

гігієни та охорони праці жінок, розширення 

представництва жінок на керівних посадах у 

сфері виробництва, профспілкових органах та 

інших громадських організаціях. Тим самим 

передбачені спільні зобов’язання сторін щодо 

забезпечення жінкам і чоловікам права: на 

однакові можливості при найманні на роботу, 

в тому числі застосування однакових критеріїв 

вибору при найманні; на вільний вибір 

професії чи роду роботи, на просування по 

службі та гарантію зайнятості; на рівну 
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винагороду, включаючи одержання пільг, на 

рівні умови щодо рівноцінної праці, а також 

на рівний підхід до оцінки якості роботи; на 

соціальне забезпечення, зокрема при виході на 

пенсію, безробітті, хворобі, інвалідності, по 

старості та в інших випадках втрати 

працездатності, а також права на оплачувану 

відпустку; на охорону здоров’я та безпечні 

умови праці, включаючи захист 

репродуктивної функції. 

Дієвим механізмом забезпечення прав 

працюючих жінок на рівні суб’єктів 

господарювання є ефективний соціальний 

діалог, результатом якого є колективний 

договір, направлений на регулювання 

відносин між роботодавцем та працівником. 

Водночас Департаментом соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

рекомендовано місцевим управлінням 

соціального захисту населення при проведенні 

роз’яснювальної роботи та під час реєстрації 

колективних договорів рекомендувати 

включення до колективних договорів норм, 

спрямованих на захист жінок і чоловіків, на 

створення на підприємствах рівних 

сприятливих умов праці та відпочинку, 

положень, що забезпечують гендерну рівність. 

Впродовж 2019 року Департаментом 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації спільно із соціальними 

партнерами області, у т.ч. Чернігівським 

центром перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій, 

відповідно до плану-графіка навчання кадрів 

на поточний рік, затвердженого спільним 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації та голови обласної ради від 18 

грудня 2018 року № 96, було проведено 19 

заходів, 13 з яких – семінари навчання для 

новостворених ОТГ, на яких рекомендовано 

при укладанні колективних договорів 

включати до них ряд вищезазначених 
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зобов’язань у даному напрямку. 

Органи праці та соціального захисту 

населення в межах повноважень сприяють 

організації переговорного процесу сторонам 

соціального діалогу та надають їм всебічну 

організаційно-методичну допомогу шляхом 

роз’яснень чинного законодавства та його 

застосування, що поліпшує зміст 

колдоговорів.  

За останніми статистичними даними 

регулюють відносини через колективний 

договір 2269 колективів, що охоплює 79,9 % 

працюючих. Крім того, ще близько 2,4 тис. 

суб’єктів, що статистично не обстежуються, 

тобто малочисельних, подали колективні 

договори на відповідну реєстрацію органам 

соцзахисту.  

Департаментом соціального захисту населення 

облдержадміністрації продовжується 

проведення роз’яснювальної роботи серед 

роботодавців, працюючих та інших категорій 

населення, яка направлена на удосконалення 

регулювання трудових відносин, підвищення 

рівня обізнаності працюючих щодо прав та 

обов’язків згідно трудового законодавства.  

Однак, незважаючи на наявні правові гарантії, 

за останніми моніторинговими 

дослідженнями, що проводить Департамент 

соціального захисту населення на основі 

статистичних даних, середня заробітна плата 

жінок залишається меншою ніж у чоловіків. 
3.2.2. Проведення 

інформаційно-

роз'яснювальної 

роботи серед 

безробітних осіб з 

питань подолання 

ґендерних 

стереотипів та 

попередження 

дискримінації за 

ознакою статі 

Чернігівський 

обласний центр 

зайнятості (за згодою) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Підвищення рівня обізнаності населення з 

питань попередження дискримінації за 

ознакою статі, забезпечення рівних 

можливостей при прийомі на роботу чоловіків 

і жінок в центрах зайнятості розміщена 

інформація із законодавчої підтримки 

гендерної рівності, про державні  установи, 

соціальні служби та громадські організації, які 

опікуються питаннями забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок та чоловіків. Для 

безробітних осіб впродовж січня-грудня 2019 

року проведено 31 семінар з гендерних питань 

за участю 489 осіб.  
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З метою формування активної позиції жінок 

на ринку праці, підвищення рівня гендерної 

обізнаності та роз’яснення чинного 

законодавства щодо трудової зайнятості жінок 

проведено 126 семінарів «Жінка на ринку 

праці» для 1,5 тис. учасниць.  

При проведені семінарів з роботодавцями 

ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота 

щодо досягнення паритетного становища 

жінок і чоловіків у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства, в тому числі їх 

правового забезпечення, ліквідації 

дискримінації за ознакою статі при вирішенні 

питання працевлаштування. 
3.2.3. Проведення 

інформаційно-

роз'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 

випадків обмеження 

праці жінок 

Чернігівський 

обласний центр 

зайнятості (за згодою) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - З метою підвищення рівня поінформованості 

роботодавців з питань забезпечення рівних 

прав жінок та чоловіків фахівці служби 

зайнятості постійно проводять інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо подолання 

гендерних стереотипів в сфері зайнятості, 

недопущення при проведенні добору 

працівників висувати вимоги 

дискримінаційного характеру, зокрема за 

ознакою статі, окрім визначених 

законодавством випадків обмеження праці 

жінок.  

Так, впродовж січня-грудня 2019 року 

фахівцями служби зайнятості області для 6,0 

тис. керівників підприємств та представників 

роботодавців, працівників кадрових служб 

підприємств, установ та організацій проведено 

708 семінарів, на яких серед інших 

розглядалось питання щодо визначеної 

Законом України «Про зайнятість населення» 

заборони роботодавцям висувати будь-які 

вимоги дискримінаційного характеру, зокрема 

за ознакою статі, в оголошеннях про роботу та 

під час проведення добору працівників, окрім 

визначених в законодавчому порядку 

обмежень щодо застосування праці жінок. 
3.2.4. Надання 

безоплатної 

первинної та 

вторинної правової 

допомоги 

Головне 

територіальне 

управління юстиції у 

Чернігівській області 

(за згодою), 

- - - - - - - - - - Постійно (за окремим графіком) здійснюється 

розширення доступу до безоплатної правової 

допомоги громадян даних категорій шляхом 

забезпечення роботи дистанційних/мобільних 
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постраждалим від 

конфліктів, 

гендерно-

зумовленого 

насильства, правових 

консультацій, 

зокрема  через 

мережу громадських 

приймалень, виїзних 

консультативних 

пунктів, «прямих» 

гарячих телефонних 

ліній, проведення 

тижнів права,  

розповсюдження 

інформаційної 

продукції 

Регіональний центр з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у 

Чернігівській області 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

 

 

консультаційних пунктів (виїзних прийомів 

громадян). Прийоми громадян здійснюються в 

районних/міських управліннях праці та 

соціального захисту населення, в управліннях 

пенсійного фонду, в закладах Державної 

служби зайнятості, в лікувальних закладах, в 

громадських організаціях для людей з 

інвалідністю, будинках для літніх людей, в 

відділеннях Укрпошти, у судах, в будинках-

інтернатах, притулках, службах у справах 

дітей, у пунктах тимчасового розміщення 

біженців, територіальних підрозділах 

Державної міграційної служби України, 

соціальних гуртожитках, санаторіях та інших 

місцях компактного проживання ВПО, у 

військкоматах, військових частинах, 

профільних громадських організаціях 

ветеранів та учасників АТО, госпіталях, в 

приміщеннях міських, сільських, селищних 

рад, місцевих державних адміністраціях, в 

установах виконання покарань, центрах 

пробації. 
3.2.5. Забезпечення 

належного 

реагування на 

випадки 

правопорушень, 

пов’язаних з 

гендерно-

обумовленим 

насильством, 

зокрема пов’язаним 

із наслідками 

збройного конфлікту 

Головне управління 

Національної поліції в 

Чернігівській області 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Протягом 2019 року органами Національної 

поліції, структурними підрозділами, 

відповідальними за реалізацію державної 

політики у сфері протидії домашньому 

насильству, центрами соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, службами у справах 

дітей зафіксовано 2670 звернень щодо фактів 

домашнього насильства. На профілактичному 

обліку органів поліції на кінець року 

перебувало 1386 осіб, які вчинили домашнє 

насильство. Дільничними інспекторами поліції 

винесено 186 термінових заборонних 

приписів. 
3.2.6. Проведення 

оцінки доступу до 

медичних послуг 

жінок та чоловіків, 

зокрема, осіб з 

інвалідністю, 

громадян похилого 

віку, малолітніх 

дітей під час 

конфліктів та у пост 

Управління охорони 

здоров'я  

облдержадміністрації 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Заклади охорони здоров’я області керуються 

принципами недопущення дискримінації за 

ознаками статі, раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань. В 

медичних закладах області забезпечено 

безперешкодний доступ до медичного 

обстеження та надання медичної допомоги 

населенню незалежно від статі пацієнта. 

Чоловіки та жінки мають однаковий доступ до 

http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf
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конфліктний період медичних послуг. 
 

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 

Управління охорони 

здоров'я  

облдержадміністрації 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - В закладах охорони здоров’я з метою 

підвищення професійної компетенції 

медичних працівників щодо надання допомоги 

постраждалим від гендерно-зумовленого 

насильства проводяться навчально-практичні 

семінари з питань пропагування гендерної 

рівності, протидії насильства та надання 

допомоги постраждалим від гендерно-

зумовленого насильства. Медичні працівники 

беруть участь в розробці інформаційно-

методичних матеріалів із зазначених питань, 

інформують населення про діяльність 

консультативних пунктів, перелік послуг, що 

надаються їх спеціалістами. У приміщеннях 

закладів охорони здоров’я розміщуються 

інформаційні матеріали про діяльність 

консультаційних пунктів та соціальної 

реклами, спрямованої на протидію гендерно-

зумовленого та іншого насильства, особливо 

від зґвалтування та інших форм сексуального 

насильства. 
3.2.8. Впровадження 

в практичну 

діяльність лікарями-

наркологами області 

методичних 

рекомендацій щодо 

інноваційних 

підходів до 

організації медико-

психологічної 

допомоги після 

травматичного 

стресового розладу 

Управління охорони 

здоров'я  

облдержадміністрації 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Лікарі-наркологи області в своїй роботі 

застосовують сучасні медичні і психологічні 

технології, а саме: психотерапія з елементами 

самоаналізу, психотерапія по Ериксону, 

сімейна психотерапія, раціональна 

психотерапія, метод по Ерику Берну, 

психодрама по Марено, патопсихологічний 

метод, програма 12 кроків та інші ефективні 

методи діагностики та лікування. 

У 2019 році здійснено 15 консультативних 

виїздів фахівців КНП «Обласна 

психоневрологічна лікарня» з метою надання 

організаційної та консультативної допомоги 

лікарям-наркологам з питань профілактики, 

лікування та реабілітації хворих наркоманією, 

алкоголізмом. При цьому оглянуто 400 осіб, із 

них 310 підлітків. Лікарі-наркологи області 

брали участь у проведенні в навчально-

виховних закладах оперативно-

профілактичних заходів з метою запобігання 

проникненню до них наркотичних засобів і 
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психотропних речовин та поширенню їх серед 

школярів та студентів. 
3.2.9. Проведення 

регіональної акції 

«Жінки, знайте свої 

права» 

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) 

Лютий-березень 

щороку 

15,0 15,0 - - - 3,3 3,3- - - - Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації спільно з громадською 

організацією Спілка жінок Чернігівщини, 

райдержадміністраціями, міськими радами 

впродовж лютого-березня 2019 проведено 

щорічну регіональну інформаційно-

просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої 

права». У рамках акції в районах і містах 

області проведено: засідання за круглим 

столом «Гендерна рівність у світі праці. 

Розширення економічних прав і можливостей 

жінок у контексті європейської стратегії 

України та змін у сфері праці», «Комплексний 

підхід до розв’язання проблем захисту 

соціальних та економічних прав жінок», 

«Захист і реалізація прав та інтересів жінок»; 

тренінги «Гендерні стереотипи та їх 

уникнення», «Хлопці та дівчата», «Знайте свої 

права», «Гендерні особливості 

світосприйняття»; бесіди та лекції: «Захист і 

реалізація прав та інтересів працюючих 

жінок», Гендерна рівність та взаємна повага в 

сім’ї». Близько 13 тис. громадян регіону 

охоплено заходами регіональної 

інформаційно-просвітницької акції. 
3.2.10. Проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

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 

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) 

2017-2020 роки 

20,0 20,0 - - - 20,2 20,2 - - - З метою подолання гендерних стереотипів та 

поширення ідеї рівності серед молоді КП 

«Чернігівський обласний молодіжний центр» 

у співпраці з Корпусом Миру в Україні 

проведено англомовний літній табір денного 

перебування «Leadership Camp 2.0». Учасники 

табору пройшли комплексний курс з 

самореалізації та лідерства, з урахуванням 

протидії сучасним гендерним стереотипам, 

зміцнили навички володіння англійською 

мовою, підвищили рівень навичок критичного 

мислення, громадянської позиції і 

спроможності свідомо й відповідально робити 

свій вибір у житті. 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, Чернігівським центром 

розвитку місцевого самоврядування, 
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насильства, 

гендерних аспектів 

запобігання та 

врегулювання 

конфліктів  

Національним університетом «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, ГО «Спілка 

жінок Чернігівщини» у лютому 2019 року 

проведено ХІІ обласну науково-практичну 

конференцію на тему: «Роль жіночого фактора 

у розвитку об'єднаних територіальних 

громад». Під час конференції обговорювалися 

актуальні питання посилення політичної, 

економічної та соціальної участі жінок на 

місцевому та регіональному рівнях, роль 

жінок у розбудові ОТГ, розвиток жіночого 

підприємництва в ОТГ; проблеми соціально-

правового захисту сучасної жінки в ОТГ, 

гендерний аспект у трудових відносинах; 

участь жінок у миротворчих процесах, 

запобігання та протидія гендерно зумовленому 

насильству; проблеми гендерної освіти і 

просвіти в ОТГ. У заході взяли участь 

представники департаментів обласної 

державної адміністрації, депутати міських, 

районних і селищних рад, представники 

об’єднаних територіальних громад, провідні 

науковці, студенти, представники закладів 

освіти, культури, охорони здоров’я та 

громадських організацій, лідери профспілок 

(більше 80 осіб). 
Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації виготовлено друковану 

інформаційну продукцію (1000 шт. флаєрів та 

10 біг-бордів) з інформацією про контакти 

установ, куди можна звернутися за допомогою 

в разі скоєння насильства, телефоном 

цілодобової Національної «гарячої» лінії. 

Також за результатами проведення науково-

практичної конференції з питань утвердження 

в сусупільстві гендерної рівності та подолання 

гендерних стереотипів виготовлено 100 

примірників методичного посібника «Жінки 

Чернігівщини: історія і сучасність. 

Імплементація гендерної рівності у реформу 

децентралізації у Чернігівській області».  
3.2.11. Впровадженн

я програм, 

проведення заходів, 

тренінгів, 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Департамент 

7,0 7,0 - - - - - - - - Центри соціальних служб для сім’ї,  дітей та 

молоді, фахівці із соціальної роботи у 2019 

році надавали соціальні послуги 
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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 

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 (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

постраждалим від збройних конфліктів та 

тимчасової окупації. в т.ч. внутрішньо 

переміщеним сім’ям. Упродовж 2019 року 

послугами охоплено 434 сім’ї, в них 602 

дитини. Послугу соціальної інтеграції та 

реінтеграції отримали 72 сім’ї, послугу 

соціально - психологічної реабілітації – 31. 

Шістнадцятою сесією сьомого скликання 

Чернігівської обласної ради від 22.03.2018р. 

№14-12/VII затверджена Програма соціальної 

підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил, членів їх 

сімей, бійців-добровольців у Чернігівській 

області на 2019-2023 роки. 

 

3.2.12. Надання 

медичних, освітніх, 

інформаційних  

послуг з питань 

репродуктивного 

здоров’я жінкам, які 

постраждали від 

конфліктів 

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) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - В закладах охорони здоров’я Чернігівської 

області надається медична та інформаційна 

допомога з питань репродуктивного здоров’я 

жінкам, в тому числі тим, які постраждали від 

насильства. З питань охорони 

репродуктивного здоров’я медичними 

працівниками області протягом 2019 року (за 

попередніми даними) було прочитано 1215 

лекцій та проведено 14786 бесід, оформлено 

168 інформаційних бюлетенів. З метою 

населення щодо збереження репродуктивного 

здоров’я жінок було проведено 7 виступів на 

телебаченні, 13 виступів на радіо, 

опубліковано 21 статтю в газетах та 37 – в 

інтернетвиданнях. 

 

3.2.13. Проведення 

семінарів, тренінгів, 

практикумів для 

працівників органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування з 

питань протидії 

гендерно 

зумовленому 

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 

4,0 4,0 - - - - - - - - Сім представників з Чернігівської області 

(спеціалісти Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації, представники 

ОТГ, громадських організацій, депутатки 

міських рад, викладачі вищих навчальних 

закладів) взяли участь у навчальному семінарі 

з підвищення фахового рівня щодо питань 

локалізації політики забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків, який 
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насильству, 

взаємодії, виявлення 

та надання допомоги 

постраждалим від 

конфліктів, 

забезпечення 

гендерної рівності 

під час ліквідації 

наслідків конфлікту, 

реалізації резолюції 

Ради Безпеки ООН 

1325 

(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) 

2017-2020 роки 

проходив 16-17 січня 2019 року в місті Києві 

за підтримки офісу Віце-прем’єр-міністра з 

питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України та проекту ООН Жінки в 

Україні. Під час семінару учасники заходу 

мали змогу ознайомитися з актуальним станом 

впровадження гендерної політики в Україні, 

основними принципами і положеннями 

національних документів з питань гендерної 

політики, з питаннями гендерно-орієнтованого 

бюджетування (ГОБ), як інструменту 

реалізації гендерної політики, а також 

обговорити основні виклики щодо 

забезпечення гендерної рівності і прав жінок. 

З метою покращення міжвідомчої взаємодії та 

посилення координації роботи з питань 

запобігання домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми проведено. 

навчальний семінар на тему «Організація 

заходів щодо запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми на 

місцевому рівні» для представників 

структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських рад міст обласного значення, 

відповідальних за реалізацію державної 

політики з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству, та директорів 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів міських рад Ніжина, Прилук, 

Чернігова, міських/селищних рад об’єднаних 

територіальних громад. У заході взяли участь 

53 фахівця. 
3.2.14. Проведення 

навчальних 

семінарів, тренінгів 

для соціальних 

працівників, 

психологів, юристів, 

медичних 

працівників, 

представників 

громадських 

організацій, 

волонтерів з надання 

Департамент 

соціального захисту 

населення  

облдержадміністрації, 

Чернігівський 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації,  

Управління охорони 

- - - - - - - - - - З метою встановлення причин і умов, які 

породжують домашнє насильство, вжиття 

заходів по обмеженню його поширення, 

виявлення і припинення, надання медичної 

допомоги особам, які зазнали домашнього 

насильства або сексуального насильства, по 

відношенню до яких існує реальна загроза 

такого насильства або виявлення потенційних 

жертв торгівлі людьми, популяризації 

здорового способу життя медичні працівники 
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гендерно-чутливих 

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 

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) 

2017-2020 роки 

області удосконалюють набуті знання для 

проведення профілактичної роботи в учбових 

закладах області, де лікарі виступають з 

лекціями та бесідами перед учнями та їх 

батьками на теми: «Взаємозв’язок 

наркопроблем з проблемами насильства в сім’ї 

та торгівлею людьми», «Перевага тверезого 

способу життя», «Профілактика насильства і 

наркотичної залежності», «Шляхи подолання 

насильства в сім’ї», «Торгівля людьми, 

запобігання», «Актуальні проблеми підлітків. 

Наркозалежність», «Територія духовного 

суверенітету дитини», «Вплив творчості на 

формування особистості», «Здоровий спосіб 

життя – запорука професійних успіхів». 
 

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 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Головне управління 

Національної поліції в 

Чернігівській області 

(за згодою), 

Чернігівський 

обласний військовий 

комісаріат (за згодою) 

2017-2020 роки 

5,0 5,0 - - - - - - - - З метою налагодження дієвої співпраці всіх 

суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у 

сфері запобігання домашньому насильству, 

оперативного реагування на випадки 

домашнього насильства, надання допомоги 

постраждалим особам, особливо жінкам та 

дітям, Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації та Управлінням 

превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області 

проведено 12 вересня 2019 року семінар-

навчання для працівників мобільної групи з 

протидії домашньому насильству «Поліна» у 

сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та взаємодії суб'єктів, до 

компетенції яких належить здійснення заходів 

із попередження насильства. Навчанням 

охоплено 16 осіб. 

29 листопада 2019 року Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації  

проведено семінар з питань протидії торгівлі 

людьми та домашньому насильству для 

військовослужбовців, які є учасниками 

АТО/ООС в одній з військових частин 

Чернігівського гарнізону (взяло участь більше 

50 осіб). 
3.2.16. Проведення 

для педагогічних 

Управління освіти і 

науки 

- - - - - - - - - - З метою формування у дітей різних вікових 

категорій (4-6, 10-13 і 14-18 років) навичок 
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працівників та 

батьків 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 

облдержадміністрації, 

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) 

2017-2020 роки 

безпечної поведінки та вміння відстоювати 

особистісні кордони працівниками обласного 

центру практичної психології і соціальної 

роботи Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського проведено семінари-

тренінги для педагогічних працівників з числа 

вихователів закладів дошкільної освіти, 

вчителів закладів загальної середньої освіти, 

працівників психологічної служби системи 

освіти області на тему«Формування навичок 

безпечної поведінки серед здобувачів освіти 

через впровадження профілактичних програм 

«Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе 

захистити». 

В області впроваджується просвітницько-

профілактична програма «Дорослішай на 

здоров’я» у 40 закладах освіти і 2 закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Факультативною і гуртковою роботою (3 

факультативи, 12 гуртків, 1 курс за вибором) 

охоплений 221 здобувач освіти, через інші 

просвітницькі заходи Програмою охоплено 

4814 здобувачів освіти. 

У 167 закладах загальної середньої освіти 

майже 5,5 тисяч здобувачів освіти 8-11 класів 

у межах курсу щодо профілактики ВІЛ-

інфекції/СНІДу «Захисти себе від ВІЛ» 

вивчають модуль «Ні! Алкоголю, курінню і 

наркотикам». 

У закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти області впроваджується 

проєкт «Національна мережа шкіл сприяння 

здоров’ю». До проєкту залучено 53 заклади 

освіти. 

Навчання за Програмою «Впровадження 

профілактичної програми виховних заходів з 

попередження торгівлі людьми «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська 

позиція». пройшли 56 працівників 

психологічної служби закладів загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) 

освіти області. Програма впроваджується в 77 

освітніх закладах області та охоплює 
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навчанням 4451 здобувача освіти.  
3.2.17. Проведення 

навчань для 

представників 

засобів масової 

інформації щодо 

інструментів 

формування у 

суспільстві 

толерантності, 

культури миру та 

протидії гендерно-

зумовленому 

насильству 

Департамент 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

2017-2020 роки 

5,0 5,0 - - - - - - - - Департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації впродовж 2019 року 

оприлюднено низку публікацій, в яких йшлося 

про позитивний приклад жінок, які 

займаються тими видами професійної 

діяльності, що у традиційному суспільстві 

належать до чоловічої компетенції. 

Повідомлялося про актуальність проблеми 

насильства у сім’ї та роботу, що здійснюють 

органи влади з метою її подолання, 

розміщувалася інформація про зустрічі з 

громадськістю, семінари, присвячені 

обговоренню проблеми гендерної рівності. 
3.3. Створення 

умов для 

збалансованої 

участі жінок і 

чоловіків у 

громадсько-

політичних 

процесах, 

прийнятті 

суспільно 

важливих 

рішень 

3.3.1. Проведення 

урочистої зустрічі 

керівництва області з 

жіночою 

громадськістю з 

нагоди 

Міжнародного  

жіночого дня 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

2017-2020 роки 

15,0 15,0 - - - 16,6 16,6 - - - До Міжнародного жіночого дня 06.03.2019 

проведено урочисту зустріч керівництва 

області з жінками, які зробили вагомий 

особистий внесок у соціально-економічних 

розвиток області, встановлення миру на Сході 

України. Участь у зустрічі взяли 55 жінок. Під 

час зустрічі зазначалося про роль жінок у 

розвитку, формуванні громадянського 

суспільства, про забезпечення прав жінок у 

регіоні, про їх активну позицію у економічних, 

соціальних та політичних процесах 
3.3.2. Залучення 

дівчат та жінок до 

налагодження 

діалогу та в разі 

потреби вирішення 

конфліктів на рівні 

територіальних 

громад, особливо 

тих, що приймають 

внутрішньо 

переміщених осіб 

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) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - Інформації щодо відповідних потреб 

вирішення конфліктів на рівні територіальних 

громад, особливо тих, що приймають 

внутрішньо переміщених осіб не надходило. 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації спільно з Чернігівським 

центром розвитку місцевого самоврядування, 

Національним університетом «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г. Шевченка, ГО «Спілка 

жінок Чернігівщини» 7 лютого 2019 року 

проведено обласну науково-практичну 

конференцію «Імплементація гендерної 

рівності у реформу децентралізації в області». 

Під час конференції обговорювали актуальні 

питання посилення політичної, економічної та 

соціальної участі жінок на місцевому та 

регіональному рівнях, зокрема: роль жінок у 

розбудові ОТГ, включення жінок у політичне і 
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громадське життя; розвиток жіночого 

підприємництва в ОТГ; проблеми соціально-

правового захисту сучасної жінки в ОТГ, 

гендерний аспект у трудових відносинах; 

участь жінок у миротворчих процесах, 

запобігання та протидія гендерно зумовленому 

насильству; жіночі об’єднання в ОТГ і 

розвиток громадянського суспільства; 

міжнародний досвід інтеграції жінок у місцеві 

громади. 

ГО «Спілка жінок Чернігівщини» у 

партнерстві з Центром розвитку місцевого 

самоврядування 30 липня 2019 року провели 

дискусійну панель на тему: «Механізм 

залучення жінок до процесу прийняття рішень 

в об’єднаних територіальних громадах», в якій 

взяли участь 20 представниць громад області. 

Говорили про необхідність залучення жінок до 

прийняття рішень. При цьому 

підкреслювалась важливість підвищення їх 

професіоналізму та рівня знань з важливих 

питань управління громадою. Активно 

обговорювалися шляхи та складнощі 

залучення жінок до управління, основні 

ініціативи, притаманні жінкам, та роль різних 

громадських жіночих об’єднань у створенні 

комфортного й дружнього середовища 

проживання. 
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  

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) 

2017-2020 роки 

5,0 5,0 - - - 5,0 5,0 - - - За підтримки Фундації прав людини в Україні, 

Інституту міжнародних культурних зв’язків та 

Міністерства закордонних справ Федеративної 

Республіки Німеччина в області з березня по 

грудень 2019 року реалізувалася Програма по 

відновленню миру і діалогу внутрішньо 

переміщених жінок «Голос жінки має силу», 

яка спрямована на установлення в суспільстві 

гендерної рівності як важливої умови сталого 

розвитку країни, створення простору для 

повноправної участі жінок, зокрема, 

внутрішньо переміщених, у вирішенні питань, 

пов’язаних з побудовою миру та 

встановленням безпеки на національному 

рівні. У рамках проєкту проходили круглі 

столи, до участі в яких долучалися 
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представники профільних структурних 

підрозділів облдержадміністрації, 

Чернігівської міської ради, викладачі і 

студенти Національного університету 

«Чернігівська політехніка», представники 

громадськості і ЗМІ. Також проведено тренінг 

з розвитку компетентності громадських 

організацій.  

21-22 травня у м. Чернігові пройшла Асамблея 

Європейського Бюро Міжнародної Ради 

Жінок. Учасниці заходу обговорили питання 

участі жінок у прийнятті рішень, підвищення 

рівня представництва жінок у демократичних 

процесах, сучасні виклики гендерної політики 

в Україні, протидії домашньому насильству та 

інші. В заході взяли участь 62 делегата, серед 

яких представники органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, громадського 

сектору, представники сфери освіти, охорони 

здоров׳я. 
3.3.4. Сприяння 

роботі шкіл 

лідерства для жінок, 

шкіл підготовки 

кандидатів у 

депутати місцевих 

рад, проведення 

просвітницької 

роботи 

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) 

2017-2020 роки 

8,0 8,0 - - - 11,3 11,3 - - - Комунальним підприємством «Чернігівський 

обласний молодіжний центр» постійно 

проводяться тематичні зустрічі «Що таке 

Лідерство», «Неформальний лідер школи» для 

старшокласників та студентів вищих 

навчальних закладів м. Чернігова. 

В обласному молодіжному центрі у квітні та 

грудні 2019 року проведено навчальні 

семінари-тренінги для дівчат та жінок з питань 

жіночого лідерства, рівноправної участі жінок 

і чоловіків у прийнятті суспільно важливих 

рішень, в якому взяли участь 42 особи. 

16 жовтня, 2019 року в «Навчально-

методичному центрі» профспілок Чернігова 

проводився обласний Форум ділових та 

професійних жінок «WOMEN IN...», який 

зібрав підприємниць, представників 

державних органів влади та місцевого 

самоврядування, неурядових організацій з 

метою об'єднати, надати поштовх та 

надихнути жінок до інноваційної активності в 

бізнес середовищі, обговорити успішний 

досвід розвитку жіночого підприємництва в 

області. 
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3.3.5. Проведення 

інформаційно-

просвітницької 

кампанії, 

інформаційних, 

освітніх 

культурологічних 

заходів  з питань 

рівності та 

недискримінації 

Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і 

науки 

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), 

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

10,0 10,0 - - - - - - - - Упродовж лютого-березня проведено щорічну 

регіональну інформаційно-просвітницьку 

акцію «Жінки, знайте свої права», у рамках 

якої в сільських/селищних громадах та 

трудових колективах, в навчальних закладах, 

бібліотечних закладах області відбулися 

різноманітні заходи (засідання за круглим 

столом, навчальні семінари, тренінги, 

відеолекторії, книжкові виставки тощо). 

Зокрема, проведено: засідання за круглим 

столом «Гендерна рівність у світі праці. 

Розширення економічних прав і можливостей 

жінок у контексті європейської стратегії 

України та змін у сфері праці», «Комплексний 

підхід до розв’язання проблем захисту 

соціальних та економічних прав жінок», 

«Захист і реалізація прав та інтересів жінок»; 

тренінги «Гендерні стереотипи та їх 

уникнення», «Хлопці та дівчата», «Знайте свої 

права», «Гендерні особливості 

світосприйняття»; бесіди та лекції: «Захист і 

реалізація прав та інтересів працюючих 

жінок», Гендерна рівність та взаємна повага в 

сім’ї». Заходами охоплено майже 13 тис. осіб. 

У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» проведено ряд гендерних 

тренінгів для педколективів та учнівської 

молоді «Домашнє насильство як прояв 

гендерної дискримінації», «Стать і статеві 

стосунки», «Я жінка і знаю свої права». 

Актуальними виявились гендерні уроки 

«Принципи гармонійних стосунків у сім’ї», 

«Гендерні стереотипи та їхній вплив на 

життя», «Як подолати гендерні стереотипи в 

суспільстві?», «Чи справді ми такі різні?», 

«Міфи і правда про психологію жінки і 

чоловіка», дискусії «Чому чоловік стає 

насильником?», «Любов – найкращий засіб 

виховання», «Гендерне насильство як 

соціальне явище». 

Протяггом 2019 року Центром гендерної 

освіти, який діє при Національному 

університеті «Чернігівська політехніка», 
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проводилися заходи щодо впровадження ідей 

гендерної рівності в освітній процес, 

організовувалася науково-дослідна робота, 

спрямована на забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 
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 

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) 

2017-2020 роки 

- - - - - - - - - - У 38 загальноосвітніх навчальних закладах 

запроваджено курси за вибором «Права 

дитини», «Права людини», «Живи за 

правилами», «Вчимося бути громадянами», 

«Ми – громадяни України», «Конституційне 

право України», «Практичне право», «Рівний 

рівному», якими охоплено 1184 учня 

(варіативна складова Типового навчального 

плану загальноосвітнього навчального 

закладу).  

У 27 загальноосвітніх навчальних закладах: 

- запроваджено факультативи «Практичне 

право», «Рівний - рівному», «Права людини», 

«Живи за правилами», «Ми – різні, ми – 

рівні», «Досліджуючи гуманітарне право», 

якими охоплено 378 учнів; 

- проведено виховні години «Ти – жінка. Вмій 

себе захистити», «Рівність прав чоловіків і 

жінок», «Гендерні стереотипи», «Протидія 

гендерному насильству»; 

- заняття з елементами тренінгу «Правильне 

життя»,«Запобігання насильству», «Мир і 

дружба - не дива, або знай свої права», 

«Протидія боулінгу. Правила безпечної роботи 

в мережі Інтернет»; інтегровані заняття «Мир і 

дружба - не дива, або знай свої права»; 

- лекторій для батьків «Наслідки фізичного, 

психологічного, сексуального, економічного 

насилля в сім’ї»; 

- організовано фотовиставки та конкурси 

малюнків «Жінки, Мир та Безпека в Україні», 

«Мир дітям Землі». 

Всього охоплено 245 дітей. 

У листопаді – грудні 2019 року для учнівської, 

студентської молоді, сімей уразливих 

категорій організовано та проведено:  

 - бесіди, лекції за темами: «Наслідки 

насильства», «Життя без насильства», 

«Попередження домашнього насильства»; 
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- тренінгові заняття: «Булінг: що треба знати», 

«Міфи про домашнє насильство», «Стоп 

булінг. Профілактика жорстокої поведінки в 

учнівському середовищі», «Що таке 

насильство. Як себе захистити»;         

 - відеолекторії: «Ми проти насильства», 

«Стоп булінг», «Протидія торгівлі людьми», 

«Права людини. Порушення прав людини». 

Здійснювалась індивідуальна робота з 

молодими родинами, сім’ями уразливих 

категорій, підлітками груп ризику,  дітьми-

сиротами, опікунськими та прийомними 

родинами. 

Всього проведено 357 заходів, якими охоплено 

7548 осіб.  
3.4. Здійснення 

моніторингу у 

сфері 

забезпечення 

гендерної 

рівності, 

попередження 

та протидії 

гендернозумо

вленому 

насильству, 

дискримінації 

 

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 

 

 

 

 

Департамент сім’ї, 

молодіта 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), 

 Чернігівський 

обласний військовий 

комісаріат  

(за згодою),  

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети 

міських (міст 

- - - - - - - - - - Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, як регіональним 

координатором у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, відповідно до вимог 

діючого законодавства, щоквартально 

узагальнюється інформація щодо випадків 

вчинення домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, яка надходить від 

районних та міських структурних підрозділів, 

відповідальних за реалізацію державної 

політики у сфері протидії домашньому 

насильству, служби у справах дітей 

облдержадміністрації, обласного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Управління превентивної діяльності 

Головного управління Національної поліції в 

області. Інформація узагальнюється 

відповідно до наданих Мінсоцполітики 

статистичних форм.  

З метою вивчення питання діяльності всіх 

суб׳єктів, які здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії гендерно зумовленому 

насильству та торгівлі людьми на місцевих 

рівнях здійснено 16 тематичних зустрічей в 

ОТГ за участю представників Департаменту 

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 

Служби у справах дітей облдержадміністрації, 

обласного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, ГУНП в області, ГО 
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обласного значення) 

рад (за згодою), ради 

об’єднаних 

територіальних 

громад  (за згодою), 

громадські організації 

(за згодою) 

2017-2020 роки 

«Чернігівський громадський комітет захисту 

прав людини» та керівників і представників 

об’єднаних територіальних громад. 

 

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 

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) 

2017-2020 роки 

5,0 5,0 - - - - - - - - У рамках реалізації проекту «Розширення 

можливостей жінок у прийнятті рішень – 

успішна децентралізація влади», який 

реалізовувався в області з березня по вересень 

2019 року проведено анкетування серед 200 

жінок та чоловіків на розуміння сутності 

гендеру, рівності жінок і чоловіків та її 

важливості для громад. Результати 

анкетування показали рівень інформованості 

населення щодо гендерної проблематики та 

зацікавленості у проведенні тематичних 

заходів, отриманні  інформаційних матеріалів 

з гендерної тематики. 

Всього за розділом 3: 147,32 147,32    56,4 56,4     

Всього: 1425,7

2 

1425,7

2 

   862,4 862,4     
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Інформація про виконання регіональних програм у 2019 році 
тис. грн 

№ 

з/п 

Назва програми, 

дата і номер нормативно-

правового акта про її 

затвердження 

(проекти, що планується 

затвердити  

у 2017 році) 
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Фінансове забезпечення програм у 2019 році  

(на кінець року) 
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1. 

Комплексна обласна програма 

підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 

року (рішення восьмої сесії 

обласної ради сьомого скликання 

23.02.2017) Д
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