
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ІІ сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ № 17-2/21 
 

30 березня 2021 р. м. Чернівці 

 

Про затвердження Регіональної програми 

запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі, 

забезпечення ґендерної рівності, протидії 

торгівлі людьми на 2021 – 2023 роки у 

Чернівецькій області  
 

Керуючись підпунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України                       

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,                       

«Про протидію торгівлі людьми», «Про охорону дитинства», Указів 

Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року» та від 21 вересня 2020 року                

№398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статті, захисту прав осіб, які постраждали 

від такого насильства», постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 

2016 року №111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року» (із змінами) та від 11 квітня 2018 

року №273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» (із 

змінами), обласна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Регіональну програму запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення 

ґендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2023 роки у 

Чернівецькій області  (далі – Програма), що додається. 

2.  Фінансування заходів Програми здійснювати за рахунок коштів 

обласного бюджету. 

 



3.  Покласти координацію робіт, пов’язаних з виконанням заходів 

Програми на Департамент соціального захисту населення Чернівецької 

обласної державної адміністрації. 

4.  Сума фінансування Програми на відповідний бюджетний період 

визначається рішенням сесії обласної ради про обласний бюджет, виходячи із 

наявних бюджетних можливостей. 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталію ГУСАК та 

комісію обласної ради з питань бюджету (Іван ШЕВЧУК). 

  

 

 

Голова обласної ради                                                                Олексій БОЙКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

        Рішення ІІ сесії 

 обласної ради VIII скликання 

        від 30 березня 2021р. №17-2/21 
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насильству за ознакою статі, 

забезпечення ґендерної рівності, протидії 

торгівлі людьми на 2021 – 2023 роки  

у Чернівецькій області 
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Розділ 1. Загальна характеристика Програми 

Регіональна програма запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі 

людьми на 2021-2023 роки у Чернівецькій області (далі – Програма) розроблена 

на виконання Конституції України, Сімейного кодексу України, Законів 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про охорону дитинства», Указів 

Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року» та від 21 вересня 2020 року                       

№ 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статті, захисту прав осіб, які постраждали 

від такого насильства», постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 

2016 року № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року» (із змінами) та від 11 квітня 2018 року 

№ 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» (із змінами). 

Програму розроблено з метою створення дієвого механізму запобігання 

та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя 

суспільства та впровадження європейських стандартів рівності; запобігання 

торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі 

злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від 

торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги. 

Програма сформована Департаментом соціального захисту населення 

Чернівецької обласної державної адміністрації на підставі пропозицій та 

зауважень структурних підрозділів Чернівецької обласної державної 

адміністрації, громадських організацій. 

Загальна характеристика Програми подана в Додатку 1. 

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована 

Програма 

 

Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є проявами порушень 

прав людини та основними перешкодами забезпечення гендерної рівності. 

 Однією з найбільш гострих проблем загалом в Україні є домашнє 

насильство, як по відношенню до жінок та дітей, так і по відношенню до 

чоловіків. Проте практика свідчить, що найбільш страждають від домашнього 

насильства жінки, діти, особи похилого віку та особи з інвалідністю. Діти 

страждають не тільки від насильства по відношенню саме до них, а й 

спостерігаючи насильство по відношенню до членів своєї родини. А в 

подальшому майбутньому своєму житті діти переносять таку модель поведінки 

й у свої власні родини. 
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Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, 

зокрема на репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності 

та збільшення народження дітей з вадами здоров’я. Постраждалі особи не 

можуть належним чином виконувати свої професійні обов’язки, внаслідок чого 

зростає кількість травмувань на робочому місті та кількість «лікарняних», 

фінансування яких покривається з бюджету. 

Поєднання політики гендерного інтегрування в усіх сферах життя і за 

всіма напрямами суспільного розвитку та поліпшення становища жінок у тих 

сферах, де існує нерівність (зокрема забезпечення рівних прав для жінок і 

чоловіків, наданих їм Конституцією України; розширення економічних 

можливостей для жінок у сферах зайнятості, розвитку підприємницького 

потенціалу; усунення негативних гендерних стереотипів; урахування особливих 

потреб усіх категорій жінок і чоловіків незалежно від раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, віку, інвалідності, етнічного та 

соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця 

проживання, мовних або інших ознак), є основою забезпечення гендерної 

рівності та сталого розвитку суспільства. 

Торгівля людьми є актуальною проблемою та суттєвою загрозою для 

мешканців Чернівецької області. Незважаючи на те, що на сьогодні не існує 

достовірних даних/оцінок щодо обсягів торгівлі людьми в області, громадські 

організації наводять статистику щодо кількості таких постраждалих осіб, що 

нараховує декілька десятків на рік. За офіційними даними Міністерства 

соціальної політики України, за період з 2012 по 2020 роки у Чернівецькій 

області встановлено 35 статуси особам, які постраждали від торгівлі людьми.   

Усім громадянам,  які отримали статус особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми, надається кваліфікована допомога відповідно до потреб 

постраждалої особи, а також одноразова матеріальна допомога, відповідно до 

Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали 

від торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 25 липня 2012 року № 660, яка з 1 січня 2017 року встановлена у розмірі 

трьох прожиткових мінімумів. 

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної 

державної адміністрації перший в Україні ініціював внесення змін до 

Чернівецької обласної комплексної програми соціальної підтримки окремих 

категорій громадян «Турбота» на 2019-2021 роки, якою передбачено надання 

одноразової фінансової допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми 

у розмірі п’яти прожиткових мінімумів відповідній категорії громадян.  

 

Розділ 3. Мета Програми 

Метою Програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі; забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та 

впровадження європейських стандартів рівності; запобігання торгівлі людьми, 

підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або 
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сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі 

людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги. 

 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки 

та етапи виконання 

Вирішення питань запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності та попередження 

торгівлі людьми визначить стратегічні пріоритети розвитку сімейної, гендерної 

політики та протидії торгівлі людьми Чернівецької області, започатковує 

організаційні шляхи її реалізації та обґрунтовує ресурсні потреби. 

Реалізація Програми дозволить запровадити ефективний механізм 

партнерства та взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими 

організаціями, вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому 

насильству, підвищення рівня інформованості населення щодо форм і проявів 

домашнього насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб; 

ефективне реагування на факти домашнього насильства через впровадження 

механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству; надання допомоги та захисту особам, 

постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, 

притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та корекція 

їхньої поведінки.  

Реалізація Програми також передбачає залучення представників 

громадськості до участі у реалізації прав і задоволенні потреб різних верств 

населення. 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

обласного бюджету (додаток 1 до Програми). 

Щорічно при формуванні обласного бюджету планується передбачати, 

виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення 

виконання заходів Програми. 

З метою системного аналізу реалізації Програми проводиться щорічний 

моніторинг виконання передбачених заходів. 

Програма реалізується протягом 2021 – 2023 років. 

  

Розділ 5. Завдання Програми та результативні показники 

 Основними завданнями Програми є: 

створення ефективного механізму партнерства та взаємодії між органами 

виконавчої влади та громадськими організаціями, вдосконалення механізму 

запобігання та протидії домашньому насильству, підвищенню рівня 

інформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його 

причин і наслідків та необхідних дій осіб; 

ефективного реагування на факти домашнього насильства через 

впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги та захисту 
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особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та 

корекція їхньої поведінки; 

забезпечення ґендерної рівності; 

зміцнення державно-приватного співробітництва у сфері забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

застосування інструментів гендерного інтегрування: розширення 

статистичних показників, дезагригованих за статтю; 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок 

для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження 

підприємницької діяльності; 

зменшення кількості сімей, в яких існує ризик вчинення домашнього 

насильства; 

підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, руйнації негативних стереотипів та формування 

нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин; 

підвищення рівня професійної компетенції працівників державних 

органів щодо запобігання та протидії домашньому насильству;  

створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали 

від домашнього насильства; 

підвищення ефективності взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи 

щодо запобігання та протидії домашньому насильству; 

посилення міжвідомчої взаємодії з питань  рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків; 

запровадження гендерних підходів у діяльності державних службовців; 

підвищення рівня обізнаності з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

зменшення гендерного дисбалансу серед депутатів, керівників органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників підприємств, 

установ та організацій; 

створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і чоловіків у 

прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;  

створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за 

ознакою статі, надання допомоги постраждалим від дискримінації на 

національному та місцевому рівнях і запобігання такій  дискримінації;  

розроблення тематичної програми та соціальної реклами для розміщення  

у засобах масової інформації щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у 

тому числі множинної (щодо жінок похилого віку, сільських жінок, жінок з 

інвалідністю, внутрішньо переміщених жінок, ВІЛ-позитивних та/або 

наркозалежних жінок, жінок національних меншин;  

підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в 

ситуацію торгівлі людьми. 

Результативні показники наведено в додатку 2. 
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Розділ 6. Напрями діяльності та заходи Програми 

          Напрями та заходи Програми представлено в додатку 2. 

 

Розділ 7. Система управління та контролю за ходом виконання програми 

Учасники Програми, в межах компетенції, інформують Департамент 

соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації 

про виконання Програми щопівроку до 10 числа місяця наступного за звітним 

періодом. 

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної 

державної адміністрації здійснює моніторинг показників ефективності та якості 

Програми та подає узагальнену інформацію щороку Чернівецькій обласній 

державній адміністрації, та звітує про хід виконання Програми на сесії обласної 

ради.  

Моніторинг і оцінка якості виконання Програми може здійснюватись 

громадськими організаціями відповідно до чинного законодавства. 

До 1 березня наступного за звітним роком Департамент соціального 

захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації подає 

інформацію про виконання Програми Департаменту регіонального розвитку 

Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з Порядком формування, 

фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, 

затвердженого рішенням VI сесії Чернівецької обласної ради V скликання               

від 03 серпня 2006 року № 80-6/06. 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                          Микола БОРЕЦЬ 



Додаток 1 до Програми 

1

2

3

4

5

6

7
 7.1.

8

9

 9.1.

10

 - з них коштів обласного бюджету 426.0

Керуючий справами обласної ради                                                                                       Микола БОРЕЦЬ                                                                                                                                                                                         

Основні джерела фінансування програми Обласний бюджет.
 - кошти позабюджетних джерел 0.0

                                                        

2021-2023 роки

Відповідальний виконавець програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього 
(тис.грн.)

426.0

Етапи виконання програми                             
(для довгострокових програм)

у тому числі бюджетних коштів

Розробник програми Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної 
державної адміністрації

Співрозробники програми Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної 
державної адміністрації; Чернівецькій обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді; Чернівецький  обласний центр 
соціально-психологічної допомоги.

Учасники програми

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної 
державної адміністрації.
Департамент соціального захисту населення, Департамент освіти і
науки, Департмент охорони здоров'я, служба у справах дітей
Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецький
обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги,
Головне управління Національної поліції у Чернівецькій області,
Чернівецька міська рада, обєднані територіальні громади

Терміни реалізації програми 

Перелік місцевих бюджетів, які приймають 
участь у виконанні програми                                                                                    
                                                      (для 
комплексних програм)

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

Конституція України, Сімейний кодекс України, Закони України
Законів України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству та насильству за ознакою статі», «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію
торгівлі людьми», «Про охорону дитинства», Укази Президента
України від 30 вересня 2019 року №722/2019 «Про цілі сталого
розвитку України на період до 2030 року» та від 21 вересня 2020
року №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії
домашньому насильству, насильству за ознакою статті, захисту прав
осіб, які постраждали від такого насильства», постанов Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 111 «Про
затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі
людьми на період до 2020 року» та від 11 квітня 2018 року № 273
«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021
року».

Загальна характеристика Регіональної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2023 роки у Чернівецькій 

області

Ініціатор розроблення програми: Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної 
державної адміністрації



                                      тис.   грн.

1 2 3 4 5

Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 145.0 126.0 155.0 426.0

обласний бюджет 145.0 126.0 155.0 426.0

кошти позабюджетних джерел
0.0 0.0 0.0 0.0

Керуючий справами обласної ради

Додаток 2 до Програми 

Ресурсне забезпечення регіональної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 
статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2023 роки 

у Чернівецькій області

Микола БОРЕЦЬ

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2021 рік
Всього витрат                 

    на виконання 
програми

2023 рік2022 рік



1 2 3 4 5 6 7 8

1 Обсяг витрат на проведення інформаційно-
просвітницьких заходів з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, 
протидії торгівлі людьми

грн.  - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00

2
Обсяг витрат на підвищення професійного рівня 
фахівців, до компетенції яких належать питання 
запобігання та протидії домашньому насильству

грн.  - 5,000.00 8,000.00 10,000.00 23,000.00

3
Обсяг витрат на навчання фахівців що 
здійснюють роботу з особами, які вчиняють 
домашнє насильство  (кривдниками)

грн.  - 5,000.00 8,000.00 10,000.00 23,000.00

4 Обсяг витрат на виконання Типової програми для 
кривдників та осіб, які постраждали від 
домашнього насильства (скривджені)

грн.  - 50,000.00 70,000.00 90,000.00 210,000.00

5 Обсяг витрат на розробку Ґендерного портрету 
Чернівецької області грн.  - 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

6
Обсяг витрат на проведення навчання державних 
службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування, працівників державних 
підприємств,  установ  та організацій  з питань 
рівності прав та можливостей жінок і чоловіків 

грн.  - 15,000.00 20,000.00 25,000.00 60,000.00

7 Обсяг витрат на навчання фахівців обласної 
державної адміністрації та об'єднаних 
територаільних громад, які можуть контактувати з 
особами, постраждалими від торгівлі людьми, 
щодо ідентифікації та механізму взаємодії 
суб’єктів, які проводять заходи  у сфері протидії 
торгівлі людьми

грн.  - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00

1

Кількість інформаційно-просвітницьких заходів з 
питань запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі, 
забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі 
людьми

одиниць  - 10 10 10 30

2
Кількість фахівців, до компетенції яких належать 
питання запобігання та протидії домашньому 
насильству, які підвищать свій професійний рівень

осіб  - 40 40 40 120

3
Кількість фахівців що здійснюють роботу з 
особами, які вчиняють домашнє насильство  
(кривдниками) та пройдуть навчання 

осіб  - 40 40 40 120

І. Показники затрат Програми

Всього за 
період дії 

програми                          
                  

(або до кінця 
дії програми)

2022 рік2021 рік

ІІ. Показники продукту Програми

Додаток 3 до Програми 

Показники Регіональної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 2021 – 2023 роки                       у 

Чернівецькій області
                                                                                                                                                          

2023 рік№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру

Вихідні 
дані на 

початок дії 
програми



4 Кількість кривдників, які пройдуть Типову 
програму для кривдників осіб  - 50 70 90 210

5 Кількість гендерних портретів Чернівецької 
області шт.  - 1 0 0 1

6

Кількість державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування, працівників 
державних підприємств,  установ та організацій 
які пройдуть навчанння з питань рівності прав та 
можливостей жінок і чоловіків та застосування 
тимчасових спеціальних заходів

осіб  - 60 65 70 195

7
Кількість фахівців, які пройдуть навчання, щодо 
ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які 
проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми 

осіб  - 50 50 50 150

1

Середні витрати на проведення інформаційно - 
просвітницького заходу з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за 
ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, 
протидії торгівлі людьми

грн.  - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0

2

Середні витрати на проведення одного навчання 
щодо підвищення професійного рівня фахівців, до 
компетенції яких належать питання запобігання 
та протидії домашньому насильству

грн.  - 125.0 200.0 250.0 192.0

3
Середні витрати на навчання одного фахівця що 
здійснює роботу з особами, які вчиняють 
домашнє насильство  (кривдниками)

грн.  - 125.0 200.0 250.0 192.0

4 Середні витрати на проведення однієї Типової 
програми для кривдників грн.  - 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0

5 Середні витрати на розробку Ґендерного портрету 
Чернівецької області грн.  - 50,000.0 0.0 0.0 50,000.0

6

Середні витрати на проведення одного навчання 
для державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування, працівників 
державних підприємств,  установ  та організацій 
навчань з питань рівності прав та можливостей 
жінок і чоловіків

грн.  - 250.0 308.0 358.0 308.0

7

Середні витрати на проведення одного навчання  
для фахівців обласної державної адміністрації та 
об'єднаних територаільних громад, щодо 
ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які 
проводять заходи  у сфері протидії торгівлі 
людьми

грн.  - 200.0 200.0 200.0 200.0

1

Рівень обізнаності фахівців та постраждалих осіб 
щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі, 
забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі 
людьми. Надання комплексної допомоги 
потерпілим особам.

%  - 60.0 65.0 70.0 65.0

ІV. Показники якості програми

ІІІ.Показники ефективності програми

Керуючий справами обласної ради Микола БОРЕЦЬ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення діяльності 
Координаційної ради з питань 
сімейної політики

2021-2023 
роки

Департамент соціального захисту 
населення, Департамент освіти і науки, 
Департмент охорони здоров'я, служба у 
справах дітей обласної державної 
адміністрації, Чернівецький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Головне управління Національної поліції у 
Чернівецькій області, Чернівецька міська 
рада, обєднані територіальні громади

не потребує 
фінансування - - - -

Посилення механізму взаємодії у 
сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі, 
забезпечення ґендерної рівності, 
протидії торгівлі людьми. 
Вироблення єдиної стратегії дій у 
цих сферах.

2

Проведення інформаційно-
просвітницьких заходів з 
питань запобігання та протидії 
домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі, 
забезпечення ґендерної 
рівності, протидії торгівлі 
людьми

2021-2023 
роки

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації, 
Чернівецький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

обласний 
бюджет 30.00 10.00 10.00 10.00

Підвищення рівня обізнаності 
населення  щодо форм і проявів 
домашнього насильства, його 
причин і наслідків, усвідомлення 
насильства як порушення прав 
людини. Інформування 
постраждалих осіб про їхні права, 
соціальні послуги, які вони 
можуть отримати.

3

Організація та проведення 
спільних  семінарів, круглих 
столів для суб’єктів взаємодії у 
сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі, 
забезпечення ґендерної 
рівності, протидії торгівлі 
людьми

2021-2023 
роки

Департамент соціального захисту 
населення, Департамент освіти і науки, 
Департмент охорони здоров'я, служба у 
справах дітей обласної державної 
адміністрації, обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Чернівецький обласний центр соціально-
психологічної допомоги, Головне 
управління Національної поліції у 
Чернівецькій області, Чернівецька міська 
рада, обєднані територіальні громади

не потребує 
фінансування - - - -

Посилення механізму взаємодії 
суб'єктів, що здійснюють заходи 
у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі, 
забезпечення ґендерної рівності, 
протидії торгівлі людьми

Невідкладні 
заходи із 

запобігання 
та протидії 

домашньому 
насильству і 
насильству 
за ознакою 

статі, 
забезпечення 

ґендерної 
рівності, 
протидії 
торгівлі 
людьми

2022

Джерела 
фінансуванняВиконавціПерелік заходів програми

Термін 
виконання 

заходу

Додаток 4 до Програми 

Напрями діяльності та заходи до Регіональної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, 
протидії торгівлі людьми на 2021 – 2023 роки у Чернівецькій області

№ 
з/п

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання)

Очікуваний результат

2023

          у тому числі по роках
Орієнтовні 

обсяги 
фінансування 

(вартість), 
тис.грн  2021



4

Забезпечення  надання 
соціальних послуг сім'ям, в 
яких виявлені випадки 
домашнього насильства, у тому 
числі сім'ям з дітьми 

2021-2023 
роки

Департамент соціального захисту 
населення, Департамент освіти і науки, 
Департмент охорони здоров'я, служба у 
справах дітей обласної державної 
адміністрації, обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Чернівецький обласний центр соціально-
психологічної допомоги, Головне 
управління Національної поліції у 
Чернівецькій області, Чернівецька міська 
рада, обєднані територіальні громади

не потребує 
фінансування - - - -

Покращення правового та 
соціального захисту осіб,                     
     постраждалих від домашнього 
насильства

5
Організація та проведення 
щорічної Всеукраїнської  акції 
«16 днів проти насильства»  

Департамент соціального захисту 
населення, Департамент освіти і науки, 
Департмент охорони здоров'я, служба у 
справах дітей обласної державної 
адміністрації, Чернівецький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Чернівецький обласний центр соціально-
психологічної допомоги, Головне 
управління Національної поліції у 
Чернівецькій області, Чернівецька міська 
рада, обєднані територіальні громади

не потребує 
фінансування - - - -

Підвищення рівня обізнаності 
населення щодо запобігання та 
протидії домашньому насильству

6

Проведення тренінгів та 
семінарів для підвищення 
професійного рівня фахівців, до 
компетенції яких належать 
питання запобігання та протидії 
домашньому насильству.

2021-2023 
роки

Департамент соціального захисту 
населення, Департамент освіти і науки, 
служба у справах дітей обласної державної 
адміністрації, Чернівецький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Чернівецький обласний центр соціально-
психологічної допомоги, Інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області, Чернівецька міська 
рада, обєднані територіальні громади

 обласний 
бюджет 23.00 5.00 8.00 10.00

Забезпечення підвищення 
професійного рівня фахівців, до 
компетенції яких належать 
питання запобігання та протидії 
домашньому насильству

7

Проведення тренінгів, 
семінарів з навчання фахівців, 
які проводять програми для 
кривдників

2021-2025 
роки

Департамент соціального захисту 
населення, Чернівецький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Інститут післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області

обласний 
бюджет    23.00 5.00 8.00 10.00

Забезпечення підвищення 
професійного рівня фахівців що 
здійснюють роботу з особами, які 
вчиняють домашнє насильство  
(кривдниками)



8
Організація та виконання 
Типової програми для 
кривдників 

2021-2025 
роки

Департамент соціального захисту 
населення, обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Чернівецький обласний центр соціально-
психологічної допомоги, Головне 
управління Національної поліції у 
Чернівецькій області, Чернівецька міська 
рада, обєднані територіальні громади

обласний 
бюджет    210.00 50.00 70.00 90.00

Забезпечення виконання рішень 
суду щодо обов'язкового 
проходження особами, які 
вчинили домашнє насильство, 
програм для кривдників. Корекції 
агресивної поведінки кривдників, 
формування соціально 
прийнятних норм, гуманістичних 
цінностей і ненасильницької 
поведінки. 

9

Підготовка регулярних 
статистично-аналітичних 
матеріалів щодо стану 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок  і чоловіків 
в областях, районах, містах. 

2021-2023 
роки

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації, ГО 
«Центр громадської активності  «Синергія», 
Головне управління статистики у 
Чернівецвецькій області

не потребує 
фінансування - - - -

Більш глибоке висвітлення 
офіційних показників, які 
дифференційовані за статтю. 
Створення сприятливих умов для 
визначення потреб жінок і 
чоловіків

10 Розробка Ґендерного портрету 
Чернівецької області 

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації, ГО 
«Центр громадської активності  «Синергія»

обласний 
бюджет 50.00 50.00 0.00 0.00

Аналіз потреб жінок та чоловіків 
у різних сферах гуманітарного 
простору (освітні потреби, 
медичні потреби, соціальні 
послуги та соціальний захист) та 
оцінка їх становища для 
посилення якості планування 
заходів із забезпечення прав 
людини. 

11 Проведення семінарів та 
тренінгів для підвищення 
кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування, 
працівників державних 
підприємств,  установ  та 
організацій з питань рівності 
прав та можливостей жінок і 
чоловіків 

2021-2023 
роки

Чернівецький регіональний центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ та 
організацій, ГО «Центр громадської 
активності «Синергія»

обласний 
бюджет 60.00 15.00 20.00 25.00

Впровадження міжнародних 
трудових стандартів та кращого 
світового досвіду для 
забезпечення гендерної рівності 
на робочому місці

12 Розміщення інформаційної 
продукції з питань протидії 
торгівлі людьми, спрямованої 
на запобігання потраплянню 
населення в ситуації торгівлі 
людьми

2021-2023 
роки

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрацїї, ГО 
"Сучасник плюс"

не потребує 
фінансування - - - -

Підвищення рівня обізнаності 
населення області щодо 
можливих випадків торгівлі 
людьми, їх наслідків та загроз 
для життя та здоров'я людей



13
Проведення  регіональних 
інформаційно-просвітницьких 
акцій з питань протидії торгівлі 
людьми для населення, щодо 
роз’яснення можливих ризиків 
потрапляння в ситуації торгівлі 
людьми та можливостей 
отримання постраждалими 
комплексної допомоги у 
державних інституціях

2021-2023 
роки

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрацїї, ГО 
"Сучасник плюс"

не потребує 
фінансування - - - -

Підвищення обізнаності 
населення області щодо торгівлі 
людьми та можливостей 
отримання постраждалими 
комплексної допомоги у 
державних інституціях

14 Проведення навчань для 
фахівців обласної державної 
адміністрації та об'єднаних 
територаільних громад, які 
можуть контактувати з 
особами, постраждалими від 
торгівлі людьми, щодо 
ідентифікації та механізму 
взаємодії суб’єктів, які 
проводять заходи  у сфері 
протидії торгівлі людьми

2021-2023 
роки

Департамент соціального захисту населення 
обласної державної адміністрацїї, ГО 
"Сучасник плюс"

обласний 
бюджет 30.00 10.00 10.00 10.00

Забезпечити підвищення 
професійного рівня фахівців, до 
компетенції яких належать 
питання протидії торгівлі 
людьми.

РАЗОМ: 426.00 145.00 126.00 155.00

Керуючий справами обласної ради                                                                                                                                                                                                           Микола БОРЕЦЬ
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