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Про Комплексну районну програму  

підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності та протидії  

торгівлі людьми на період до 2016 року 
 

 Відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», законів України «Про охорону дитинства», «Про попередження 

насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми» та з метою здійснення на 

районному рівні комплексних заходів щодо створення правових і соціальних 

умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо 

попередження домашнього насильства, впровадження ґендерних підходів в усі 

сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі 

людьми: 

  

 1. Схвалити Комплексну районну програму підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2016 року 

(додається). 

 

 2. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 

(Федоренко Л.М.) подати проект програми на розгляд та затвердження сесії 

районної ради. 

 

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника голови райдержадміністрації Павлютіну І.М. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації  О.Д. Власенко 

 

 

 

 

 

11 березня 2014 року     м. Прилуки         № 98 

  



 2 

СХВАЛЕНО 

розпорядження  

голови райдержадміністрації 

11 березня 2014 року № 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна районна програма  

підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми на період до 2016 року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Прилуки, 2014 рік 



 3 

Зміст програми 

 

 Назва розділу стор. 

   

1. Паспорт Комплексної програми 4 

2. Загальні положення 5 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована 

Комплексна програма, обґрунтування необхідності їх 

розв’язання 

6 

4. Мета Комплексної програми 7 

5 Основні завдання Комплексної програми 7 

6. Шляхи і засоби вирішення проблем 7 

7. Очікувані результати, ефективність Комплексної 

програми 

9 

8. Фінансове забезпечення Комплексної програми 11 

9. Механізм реалізації Комплексної програми та контроль за 

її виконанням 

11 

Додатки:  

Додаток 1 Орієнтовані обсяги та джерела фінансування 

Комплексної районної програми підтримки сім’ї, 

забезпечення гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми на період до 2016 року 

12 

Додаток 2 Завдання та заходи з виконання Комплексної 

районної програми підтримки сім’ї, забезпечення 

ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 

період до 2016 року 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Паспорт Комплексної програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми  

Прилуцька районна державна 

адміністрація  

 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Сімейний кодекс України, Закони 

України «Про охорону дитинства», 

«Про попередження насильства в 

сім’ї», «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків», 

«Про протидію торгівлі людьми», 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Концепції 

Державної цільової соціальної 

програми підтримки сім'ї до 2016 року» 

від 31.05.2012 № 325-р, розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної 

програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 

період до 2016 року» від 21.11.2012 № 

1002-р, постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми протидії 

торгівлі людьми на період до 2016 

року» від 21.03.2012 № 350 та 

Комплексна програма підтримки сім'ї, 

забезпечення тендерної рівності та 

протидії торгівлі людьми на період до 

2016 року  затвердженої рішенням 

дванадцятої сесії Чернігівської обласної 

ради шостого скликання 29.03.2013 

року 

3.  Розробник програми 

 

Сектор у справах сім’ї, молоді та 

спорту райдержадміністрації  

4. Відповідальні виконавці 

програми 

Сектор у справах сім’ї, молоді та 

спорту райдержадміністрації  

5. Основні учасники 

програми 

 

Сектор у справах сім’ї, молоді та 

спорту райдержадміністрації; відділи 

райдержадміністрації: культури, 

туризму і релігій; освіти, інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю; служба у справах дітей 

райдержадміністрації, управління 

соціального захисту населення; 
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центральна районна лікарня; МВ (з 

обслуговування                м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в 

Чернігівській області; Прилуцький 

районний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; Прилуцький 

міськрайонний центр зайнятості; 

виконавчі комітети сільських, 

селищних рад, громадські організації 

6. Термін реалізації 

програми  

2014 - 2016 роки    

7. Перелік джерел  

фінансування програми 

Районний бюджет, інші джерела  

8. Загальний обсяг  

фінансових ресурсів,  

необхідних для реалізації 

програми, всього,  

18,0  тис. грн. 

8.1 у тому числі коштів 

районного бюджету 

18,0 тис. грн. 

 

 

2. Загальні положення 

 

Комплексна районна програма підтримки сім’ї, гендерної рівності та 

протидії торгівлі людьми на період до 2016 року (далі – Комплексна програма) 

розроблена відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, 

законів України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в 

сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про 

протидію торгівлі людьми», Концепції Державної цільової соціальної програми 

підтримки сім'ї до 2016 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 31 травня 2012 р. № 325-р, Концепції Державної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 

року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 

2012 р. № 1002-р т, Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі 

людьми на період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.03.2012 № 350 та Комплексної програми підтримки сім'ї, 

забезпечення тендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2016 

року  затвердженої рішенням дванадцятої сесії Чернігівської обласної ради 

шостого скликання 29 березня 2013 року. 

Розроблення та прийняття Комплексної програми обумовлено 

необхідністю визначення на районному рівні конкретних заходів захисту, 

підтримки та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі 

відродження традицій багатодітності, попередження і протидії насильству в 

сім'ї та торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності в усіх сферах 

життєдіяльності.  
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Завдання і заходи Комплексної програми спрямовані на розв’язання 

проблем у сфері підтримки і розвитку сім’ї, протидії торгівлі людьми, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, створення якісного 

та безпечного середовища життєдіяльності населення.    

 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна 

програма, обґрунтування необхідності їх розв’язання 

 

Проблеми спричинені сукупністю взаємопов’язаних та 

взаємообумовлених чинників, серед яких: 

 

 у сфері підтримки та розвитку сім’ї: 

- зниження престижу сім’ї та нівелювання сімейних цінностей; 

- непідготовленість молоді до подружнього життя; 

- низька культура статевої та репродуктивної поведінки молоді, 

внутрішньосімейних стосунків; 

- збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

- поширення сімейного насильства в різних формах; 

- недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх 

відповідальності за здоров’я та виховання дітей; 

- незадовільний життєвий рівень значної кількості сімей, низькі 

стандарти оплати праці, невирішеність житлової проблеми, поширення бідності 

та злиденності серед сімей з дітьми, слабка орієнтація на свідоме 

самозабезпечення.  

 

 у сфері утвердження гендерної рівності: 

- недостатній рівень економічної незалежності жінок і чоловіків;  

- існування ґендерних стереотипів у суспільстві, низький рівень 

гендерної культури;  

- потреба у підвищенні рівня гендерного інтегрування у системі 

державного управління;  

- недостатній рівень впровадження в суспільне життя результатів 

наукових досліджень з гендерної проблематики. 

 

 у сфері протидії торгівлі людьми: 

- потреба у забезпеченні координації діяльності державних органів 

виконавчої влади, громадських організацій у сфері протидії торгівлі людьми; 

- недостатня поінформованість суспільства щодо шляхів убезпечення 

від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання  

відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у 

населення; 

- упереджене ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 
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4. Мета Комплексної програми 

 

Метою Комплексної програми є здійснення на районному рівні 

комплексних заходів щодо створення правових і соціальних умов для 

належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо 

попередження домашнього насильства, впровадження гендерних підходів в усі 

сфери життєдіяльності суспільства та вжиття заходів з протидії торгівлі 

людьми. 

Головна мета конкретизується за блоками: 

 Сім’я: створення умов для зміцнення інституту сім’ї та виконання 

нею своїх соціально-демографічних функцій. 

 Ґендерна рівність: утвердження рівних прав жінок і чоловіків та 

рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини.   

 Протидія торгівлі людьми: впровадження ефективного механізму 

взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми та захист прав осіб, що 

постраждали від торгівлі людьми, надання їм допомоги. 

 

5. Основні завдання Комплексної програми 

 

Основне завдання - реалізація системи комплексних програмних заходів 

державної сімейної та гендерної політики в районі, спрямованих на досягнення 

головної мети Програми. 

Завдання і заходи з виконання Комплексної програми наведені у додатку 

2. 

6. Шляхи і засоби вирішення проблем 

 

У сфері підтримки та розвитку сім’ї  

оптимальний варіант розв’язання проблеми полягає у стимулюванні 

саморозвитку та самозабезпечення сім'ї, наданні адресної соціальної допомоги, 

активізації діяльності місцевих громад, громадських організацій, приватних 

структур і, зокрема, передбачає: 

- здійснення  заходів з підвищення престижу сім’ї та пропагування 

сімейних цінностей;  

- зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучуваності; 

- розробку та проведення рекламних кампаній з питань розвитку та 

підтримки сім'ї, спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний 

спосіб життя, підтримку багатодітних сімей, народження і виховання дітей у 

сім'ях, популяризацію моделі "доброго батька", виготовлення та поширення 

соціальної реклами; 

- забезпечення проведення щорічних Всеукраїнських і регіональних              

свят та культурологічних акцій з питань сім'ї (День родини, День матері,                                      

День батька), фестивалів-конкурсів для різних категорій сімей, заходів, 

спрямованих на збереження та популяризацію національних культурних 

сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей; 

- здійснення підготовки молоді до подружнього життя; 
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- формування свідомого та відповідального ставлення молоді до 

батьківства і материнства; 

- поліпшення умов для повноцінного функціонування сім’ї, 

виховання та всебічного розвитку дітей; 

- оптимізація системи надання соціальних послуг і допомоги сім’ям, 

які опинились у складних життєвих обставинах, та сім’ям, які перебувають у 

зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини; 

- забезпечення ефективної системи раннього виявлення сімей, у яких 

вчинюється насильство або є реальна загроза його вчинення, та організації 

соціальної підтримки таких сімей; 

- активізація діяльності територіальних громад щодо вирішення 

проблем сімей з дітьми, попередження насильства в сім’ї;  

- підтримка міжнародних, регіональних громадських організацій 

щодо реалізації заходів з питань попередження насильства в сім’ї, утвердження 

сімейних цінностей; 

- підвищення рівня правової культури населення та 

поінформованості про проблему насильства в сім’ї шляхом проведення 

широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи із 

залученням громадських організацій; 

- попередження сімейного неблагополуччя та створення дієвої 

системи надання допомоги потерпілим від насильства в сім’ї (впровадження 

корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, та програм для 

осіб, які постраждали від насильства в сім'ї, забезпечення діяльності "гарячих" 

телефонних ліній);  

- здійснення постійного збору інформації у сфері запобігання 

насильству в сім'ї, проведення аналізу ситуації у зазначеній сфері, регулярного 

моніторингу ефективності відповідних заходів. 

 

У сфері утвердження гендерної рівності 

проблему фактичної нерівності між жінками і чоловіками передбачається 

розв’язати комплексно шляхом: 
 

- формування гендерної культури та подолання стереотипних 

уявлень про роль жінки і чоловіка; 

- розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та 

професійної діяльності жінок і чоловіків; 

- проведення інформаційних кампаній з метою підвищення рівня 

поінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та 

відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дітей; 

- проведення наукових досліджень із гендерної проблематики та 

впровадження їх результатів. 

- підвищення рівня освіченості фахівців з питань забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків; 

- проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової 

інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання 
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стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка, утвердження тендерної 

рівності; 

- удосконалення механізму реагування на факти дискримінації за 

ознакою статі; 

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських 

навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження 

підприємницької діяльності, особливо у жінок із сільської місцевості та жінок з 

особливими потребами; 

- залучення до виконання завдань, передбачених Комплексною 

програмою, міжнародних та громадських організацій, діяльність яких 

спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

У сфері протидії торгівлі людьми 

основними шляхами розв’язання проблеми торгівлі людьми, надання 

допомоги і захисту особам, що постраждали від неї, є налагодження співпраці 

державних установ з громадськими організаціями, зокрема, впровадження 

ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, за такими 

напрямами як: 

- організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, 

спрямованої на запобігання потраплянню в ситуації, пов’язані з торгівлею 

людьми; 

- підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу 

особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та 

соціальну реінтеграцію; 

- проведення постійного моніторингу ефективності заходів, які 

спрямовані на протидію торгівлі людьми; 

- надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, а 

саме: реабілітація та соціальна адаптація осіб, постраждалих від торгівлі 

людьми, шляхом запровадження національного механізму перенаправлення, 

поновлення прав та відшкодування шкоди постраждалим особам, урахування 

спеціальних потреб окремих груп постраждалих осіб, зокрема, дітей, 

стандартизація соціальних послуг у сфері протидії торгівлі людьми. 

 

7. Очікувані результати, ефективність Комплексної програми 

 
 

Виконання Комплексної програми дасть змогу:  
 

 у сфері підтримки та розвитку сім’ї:  

- підвищити престиж сім'ї та посилити роль сімейних цінностей у 

суспільстві, формувати позитивне ставлення до багатодітності 

(інформаційними заходами щороку планується охопити 30 відсотків 

населення); 

- зміцнити шлюб та зменшити кількість розлучень; 

- мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім 

насильства у сім'ї (зменшення кількості осіб, які стоять на обліку з приводу 
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скоєння насильства в сім’ї, охоплення осіб, які вчинили насильницькі дії, 

корекційними програми); 

- забезпечити надання послуг сім'ям з питань підготовки до 

майбутнього батьківства та відповідального батьківства у вихованні дітей 

(збільшення на 20% кількості осіб, охоплених заходами щодо підготовки до 

відповідального батьківства); 

- впроваджувати науково-методичні рекомендації за результатами 

відповідних досліджень в діяльність органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, що здійснюють роботу з сім’ями (видання методичних 

рекомендацій з проблематики становища сімей, шляхів їх вирішення та 

перспектив розвитку); 

- забезпечити освітньо-практичними послугами з питань виховання 

дітей, репродуктивного здоров’я, вирішення конфліктів, формування 

ненасильницької моделі поведінки, сімейних цінностей та традицій учасників 

відповідних заходів; 

- забезпечити учасників заходів інформаційно-методичними 

матеріалами щодо підтримки інституту сім’ї та попередження сімейного 

насильства. 

  

у сфері утвердження гендерної рівності: 

- залучення до культурно-мистецьких акцій, семінарів, науково-

практичних конференцій, спрямованих на формування гендерної культури, до 

10 % населення; 

- забезпечення інформаційно-правовими, методичними матеріалами 

учасників відповідних заходів; 

- впровадження науково-методичних рекомендацій за результатами 

відповідних досліджень в діяльність органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, що здійснюють відповідну роботу. 

 

у сфері протидії торгівлі людьми: 

- підвищити ефективність взаємодії органів державної влади, 

місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними громадськими 

організаціями та іншими юридичними особами у сфері протидії торгівлі 

людьми; 

- підвищити рівень поінформованості і правової культури населення 

з питань протидії торгівлі людьми; 

- збільшити кількість виявлених злочинів у зазначеній сфері та 

випадків притягнення до відповідальності осіб, причетних до їх скоєння; 

- підвищити професійний рівень спеціалістів, які надають допомогу 

особам, що постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та 

соціальну реінтеграцію; 

- забезпечити надання комплексної допомоги жертвам торгівлі 

людьми. 
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8. Фінансове забезпечення Комплексної програми 

  

Фінансування заходів Комплексної програми здійснюється за рахунок 

коштів, передбачених в районному бюджеті, а також інших не заборонених 

законодавством джерел.  

Обсяг фінансування Комплексної програми уточнюється щороку під час 

складання проекту районного бюджету на відповідний рік з урахуванням його 

реальних можливостей. 

Орієнтовані обсяги фінансування наведені у додатку 1 до Комплексної 

програми. 

 

9. Механізм реалізації Комплексної програми 

та контроль за її виконанням 

  

Забезпечення виконання завдань Комплексної програми передбачається 

шляхом виконання заходів, підвищення ефективності взаємодії органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій з 

питань підтримки та розвитку сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми. 

Координацію діяльності щодо виконання основних заходів Комплексної 

програми забезпечує сектор у справах сім’ї, молоді та спорту районної 

державної адміністрації. 

Загальний контроль за ходом реалізації Комплексної програми здійснює 

районна державна адміністрація. 

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 

20 січня інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання 

Комплексної програми. 

Виконавці, задіяні у Комплексній програмі, інформують про виконання 

заходів сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 

щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним та щороку до 10 січня. 

На підставі отриманих даних здійснюється аналіз ефективності виконання 

Комплексної програми та використання бюджетних коштів. 
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Додаток 1 

до Комплексної районної програми 

підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми на період до 2016 

року 

 

 

Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Комплексної районної програми  

підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2016 року 

 

тис. грн. 

 

 

В.о. завідувача сектора у справах сім’ї, 

молоді та спорту райдержадміністрації            О.С. Тимошенко 

Джерела 

фінансування  

Найменування розділу 

комплексної програми 

Обсяг 

фінансування, 

всього 

Етапи виконання Комплексної програми 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 

Районний  

бюджет  

Підтримка та розвиток сім’ї 15,0 5,0 5,0 5,0 

Утвердження гендерної рівності 3,0 1,0 1,0 1,0 

Протидія торгівлі людьми - - - - 

ВСЬОГО: 18,0 6,0 6,0 6,0 
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Додаток 2  

до Комплексної районної програми 

підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності та протидії  

торгівлі людьми на період  

до 2016 року 
 

Завдання та заходи  

з виконання Комплексної районної програми підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності  

та протидії торгівлі людьми на період до 2016 року 

 
№ 

з/п 

Найменування 

завдання 

Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування по 

роках 

(тис. грн.) 

2014 2015 2016 

1. Підтримка та розвиток сім’ї 

1.1 Здійснення заходів з 

удосконалення 

законодавства та 

управління у сфері 

підтримки та 

розвитку сім’ї 

Надання пропозицій щодо внесення 

змін до чинного законодавства для 

удосконалення системи соціальної 

підтримки сімей з дітьми, в тому числі 

багатодітних 

2014-2016  

роки 

Управління соціального 

захисту населення; сектор у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації  

- - - 

Забезпечення проведення 

соціологічних досліджень, які 

стосуються стану та  

розвитку сім’ї в районі 

2014 рік,  

2016 рік 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, відділ 

освіти  райдержадміністрації, 

громадські організації (за 

згодою) 

- - - 

Вивчення стану реалізації державної 

сімейної політики та попередження 

насильства у сім’ї в районі 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

- - - 
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1.2. Забезпечення 

підвищення 

престижу сім’ї, ролі 

батька у вихованні 

дітей, утвердження 

пріоритетності 

сімейних цінностей 

Проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній, 

культурологічних заходів, 

виготовлення та розповсюдження 

соціальної реклами щодо формування 

позитивного іміджу сім’ї, підвищення в 

сім’ї ролі батька  

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, відділ 

освіти райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад  

0,5 0,5 0,5 

Забезпечення проведення заходів, 

зокрема, засідань за круглим столом, 

брифінгів, семінарів, тренінгів, 

спрямованих на збереження та 

популяризацію національних 

культурних сімейних традицій і 

цінностей, підвищення престижу 

багатодітних сімей, попередження 

насильства в сім’ї. 

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, відділ 

освіти райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад 

громадські організації (за 

згодою) 

- - - 

Проведення інформаційно-

культурологічних заходів, спрямованих 

на популяризацію сімейних цінностей 

та відродження народних родинних 

традицій (до Міжнародного дня сім’ї, 

Дня матері, Дня батька) 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту; відділи 

райдержадміністрації: 

культури, туризму і релігій;  

освіти 

1,5 1,5 1,5 

Проведення районного етапу 

Всеукраїнського фестивалю - конкурсу 

«Таланти багатодітної родини» 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

громадські організації (за 

згодою) 

0,5 0,5 0,5 

Проведення культурологічних заходів з 

метою підтримки творчо обдарованих 

дітей з різних категорій сімей 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

громадські організації (за 

1,0 1,0 1,0 
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згодою) 

1.3. Підготовка молоді 

до подружнього 

життя, формування 

серед сімей з дітьми 

відповідального 

батьківства  

Забезпечення діяльності виїзних 

мобільних консультаційних пунктів 

соціальної роботи з метою проведення 

інформаційно-профілактичної роботи з 

питань збереження репродуктивного 

здоров’я, популяризації здорового 

способу життя, відповідального 

батьківства, попередження сімейного 

неблагополуччя, підготовки молоді до 

сімейного життя  

2014-2016 

 роки 

Районний центр  соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

 

 - - 

Забезпечення роботи консультативних 

пунктів при пологових будинках з 

метою формування відповідального 

ставлення до батьківства, надання 

соціальних послуг жінкам, які мають 

намір відмовитись від новонародженої 

дитини та перебувають у кризовому 

стані 

2014-2016  

роки 

Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, Центральна районна 

лікарня 

- 

 

- - 

Організація та проведення тематичних 

зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з 

питань підготовки молоді до сімейного 

життя на базі навчальних закладів 

району 

2014-2016  

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

- - - 

Виготовлення та розповсюдження 

соціально–рекламної продукції щодо 

збереження репродуктивного здоров’я, 

популяризації здорового способу 

життя, відповідального батьківства, 

профілактики домашнього насильства  

2014-2016  

роки 

Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

- - - 

Вивчення, узагальнення та поширення 2014-2016  Відділ освіти - - - 
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перспективного досвіду роботи 

педагогічних працівників з питань 

формування відповідального 

батьківства серед учнівської молоді 

роки райдержадміністрації  

1.4. Підтримка 

соціально вразливих 

категорій сімей 

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  

2014-2016  

роки 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

- 

 

- - 

Забезпечення проведення для дітей із 

сімей соціально вразливих категорій 

заходів з нагоди Міжнародного дня 

захисту дітей, Дня знань, 

Міжнародного дня захисту інвалідів, 

Дня святого Миколая, новорічних та 

різдвяних свят тощо 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, відділ 

освіти райдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

1,5 1,5 1,5 

Здійснення моніторингу потреб щодо 

забезпечення житлом багатодітних 

сімей 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

- 

 

- - 

1.5. Попередження 

сімейного 

неблагополуччя, 

надання допомоги 

сім’ям, які 

опинилися у 

складних життєвих 

обставинах або у 

зоні ризику щодо 

потрапляння у такі 

обставини 

Організація своєчасного виявлення 

сімей з дітьми, які опинились у 

складних життєвих обставинах, 

проведення з ними ефективної 

соціальної роботи з метою збереження 

сім’ї, попередження втрати дитиною 

сімейного оточення 

2014-2016  

роки 

Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей 

райдержадміністрації, МВ ( з 

обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС 

України в області, виконавчі 

комітети сільських, селищних 

рад  

- 

 

- - 

Включення до курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

лекційних та практичних занять щодо 

роботи з дітьми, сім’ї яких опинилися у 

складних життєвих обставинах 

2014-2016  

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації 

- 

 

- - 
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Забезпечення взаємодії між 

структурами, залученими до протидії 

насильства в сім’ї, проведення аналізу 

ситуації у даній сфері, надання 

допомоги потерпілим 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, МВ (з 

обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС 

України в області, служба у 

справах дітей 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

- 

 

- - 

Проведення навчання для спеціалістів 

органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування по роботі з особами, 

які постраждали від насильства в сім’ї 

та які вчинили насильство в сім’ї 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

- 

 

- - 

Забезпечення реалізації корекційних 

програм для осіб, які вчиняють 

насильство 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

- 

 

- - 

Надання додаткових гарантій у 

сприянні працевлаштуванню 

категоріям громадян, визначеним ст.14 

Закону України «Про зайнятість 

населення» 

2014-2016  

роки 

Міськрайонний центр 

зайнятості 

- 

 

- - 

Забезпечення діяльності “гарячих” 

телефонних ліній з надання інформації 

для осіб, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, в тому числі, які 

постраждали від насильства в сім’ї 

2014-2016  

роки 

Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, виконавчі комітети 

сільських, селищних рад 

- 

 

- - 
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Організація проведення Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» 

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, громадські організації 

(за згодою) 

- - - 

1.6. Співпраця з 

громадськими 

організаціями у 

сфері реалізації 

державної сімейної 

політики 

Підтримка проектів та заходів 

громадських організацій, благодійних 

фондів щодо підтримки та розвитку 

сімей, попередження сімейного 

насильства  

2014-2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

громадські організації (за 

згодою) 

- - - 

Всього за напрямком 1  5,0 5,0 5,0 

2. Утвердження ґендерної рівності  

2.1. Зростання доходів 

населення 

Сприяння поліпшенню ситуації в сфері 

праці щодо рівних можливостей жінок і 

чоловіків  

2014-2016 

роки 

Управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації 

- - - 

2.2. Розширення 

можливостей жінок 

і чоловіків на ринку 

праці 

Проведення серед роботодавців та осіб, 

які звернулися до служби зайнятості, 

інформаційно-роз’яснювальної роботи 

з питань ґендерної рівності в сфері 

зайнятості, недопущення дискримінації 

за ознакою статі, забезпечення рівних 

можливостей жінок та чоловіків щодо 

кар’єрного зростання та рівня оплати 

праці 

2014-2016 

роки 

Міськрайонний центр 

зайнятості 

 

- - - 

2.3. Формування 

культури ґендерної 

рівності та 

подолання 

стереотипних 

Проведення за участю засобів масової 

інформації, закладів культури, 

громадських організацій 

інформаційних кампаній, культурно-

мистецьких заходів, спрямованих на 

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту; відділи 

райдержадміністрації: 

культури, туризму і  релігій; 

інформаційної діяльності та 

1,0 1,0 1,0 
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уявлень про роль 

жінки і чоловіка 

підвищення ролі жінки у суспільстві, 

формування рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, 

подолання гендерних стереотипних 

уявлень  

комунікацій з громадськістю; 

громадські організації (за 

згодою) 

Розроблення та виготовлення 

інформаційно-методичної літератури, 

відеоматеріалів, соціальної реклами, 

спрямованих на утвердження рівних 

прав жінок і чоловіків, протидію 

гендерній дискримінації, ґендерному 

насильству 

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

громадські організацій (за 

згодою) 

- - - 

Проведення навчання для 

представників засобів масової 

інформації та рекламного бізнесу з 

питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

- - - 

Проведення семінарів, лекторіїв, 

засідань школи «Відповідального 

батьківства», спрямованих на 

важливість рівного розподілу сімейних 

обов’язків та відповідальності між 

жінками і чоловіками 

2014-2016 

роки 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, громадські організацій 

(за згодою) 

- - - 

Проведення наукових та експертних 

досліджень з ґендерних питань 

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, відділ 

освіти райдержадміністрації, 

громадські організації (за 

згодою) 

- - - 

2.4. Забезпечення 

реагування на 

випадки 

дискримінації за 

Проведення інформаційних кампаній, 

заходів, спрямованих на недопущення 

дискримінації за ознакою статі та 

ґендерного насильства 

 Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації,  

громадські організації (за 

- - - 
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ознакою статі згодою) 

Надання консультацій особам, які 

зазнали дискримінації за ознакою статі 

 Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, громадські організації 

(за згодою) 

- - - 

2.5. Досягнення 

паритетної участі 

жінок і чоловіків у 

прийнятті суспільно 

важливих рішень 

Проведення семінарів, тренінгів, 

спрямованих на підвищення у жінок 

лідерських навичок до участі у 

прийнятті рішень, до підприємницької 

діяльності, з особливою увагою до 

жінок із сільської місцевості, жінок із 

особливими потребами  

 Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації,  

громадські організації (за 

згодою) 

- - - 

Всього за напрямком 2  1,0 1,0 1,0 

3. Протидія торгівлі людьми 

3.1. Управління у сфері 

протидії торгівлі 

людьми 

Забезпечення діяльності Міжвідомчої 

ради з питань сім'ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми при райдержадміністрації  

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації 

- - - 

Співпраця з громадськими та 

міжнародними організаціями і 

фондами, широке використання 

міжнародного досвіду у запобіганні та 

протидії торгівлі людьми, захисті прав 

осіб, що постраждали від таких 

злочинів, розшуку осіб, які зникли за 

кордоном, поверненні додому та 

реабілітації осіб, що постраждали від 

торгівлі людьми 

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, відділ  

освіти райдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, МВ ( з обслуговування 

м. Прилуки та Прилуцького 

району) УМВС України в 

області, громадські організації 

(за згодою) 

- - - 

3.2. Забезпечення Проведення моніторингу діяльності 2014-2016 Сектор у справах сім’ї, молоді - - - 
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моніторингу у сфері 

протидії торгівлі 

людьми та оцінки 

ефективності 

заходів, що 

здійснюються на 

районному рівні 

суб’єктів у сфері протидії торгівлі 

людьми та контроль за ефективністю 

заходів, що здійснюються на 

районному рівні 

роки та спорту 

райдержадміністрації,  відділ 

освіти райдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, МВ ( з обслуговування 

м. Прилуки та Прилуцького 

району) УМВС України в 

області  

Здійснення анонімного анкетування з 

метою визначення рівня обізнаності 

різних груп населення з питань торгівлі 

людьми. 

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, відділ 

освіти  райдержадміністрації, 

МВ ( з обслуговування м. 

Прилуки та Прилуцького 

району) УМВС України в 

області, районний центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді громадські 

організації (за згодою) 

- - - 

3.3. Запобігання торгівлі 

людьми, її первинна 

профілактика 

Підвищення рівня обізнаності 

населення щодо сучасних проявів 

торгівлі людьми, а також засобів і 

методів, що використовуються 

торгівцями людьми, шляхом 

проведення семінарів-тренінгів, 

відеолекторіїв, диспутів тощо; 

виготовлення та розповсюдження 

соціальної реклами, інформаційно-

просвітницьких матеріалів 

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ освіти  

райдержадміністрації, служба 

у справах дітей 

райдержадміністрації 

- - - 
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Залучення учнівської молоді до 

проведення інформаційних і 

культурно-просвітницьких заходів 

щодо протидії торгівлі людьми 

2014-2016 

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ освіти 

райдержадміністрації 

- - - 

3.4. Профілактика 

торгівлі людьми 

серед представників 

вразливих верств 

населення 

Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи з питань 

протидії торгівлі людьми та 

упередження нелегальної трудової 

міграції серед вразливих верст 

населення: 

- дітей працівників-мігрантів, дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та інших категорій дітей, 

які потребують соціального захисту; 

- осіб, що є батьками та опікунами; 

- осіб, які мають намір здійснити 

працевлаштування за кордоном; 

- безробітних громадян; 

- осіб, залучених до найгірших форм 

праці, зокрема тих, що надають платні 

сексуальні послуги 

2014-2016 

роки 

Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей 

райдержадміністрації, 

міськрайонний центр 

зайнятості, МВ ( з 

обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС 

України в області 

- - - 

3.5. Надання допомоги 

особам, що 

постраждали від 

торгівлі людьми 

Виявлення та розкриття злочинів, 

пов’язаних з торгівлею людьми 

2014-2016 

роки 

МВ ( з обслуговування м. 

Прилуки та Прилуцького 

району) УМВС України в 

області 

- - - 
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Надання консультаційно-юридичних, 

психологічних, освітніх, медичних 

послуг, послуг з працевлаштування 

особам, у тому числі дітям, що 

постраждали від торгівлі людьми 

2014-2016 

роки 

Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, міськрайонний центр 

зайнятості, служба у справах 

дітей райдержадміністрації, 

Центральна районна лікарня 

- - - 

У разі потреби направлення осіб, що 

постраждали від торгівлі людьми, до 

центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей 

2014-2016 

роки 

Районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей 

райдержадміністрації 

- - - 

3.6. Співпраця з 

громадськими 

організаціями у 

сфері протидії 

торгівлі людьми 

Підтримка проектів та заходів 

громадських організацій, благодійних 

фондів щодо протидії торгівлі людьми  

2014-

2016  

роки 

Сектор у справах сім’ї, молоді 

та спорту 

райдержадміністрації, 

громадські організації (за 

згодою) 

- - - 

Всього за напрямком 3  - - - 

Разом за Комплексною 

програмою 

 6,0 6,0 6,0 

 

 

В.о. завідувача сектора у справах сім’ї, 

молоді та спорту райдержадміністрації            О.С. Тимошенко 

 


