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Комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання  

домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та  

протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки 

 

 

Паспорт програми 

 

 

1. Назва Програми Комплексна програма підтримки сім’ї, 

запобігання домашньому насильству, 

забезпечення гендерної рівності та 

протидії торгівлі людьми на 2021-2025 

роки 

2. Розробник Програми Відділ соціальної політики та охорони 

здоров’я Барської міської ради 

3. Учасники Програми Відділи Барської міської ради: 

соціальної політики та охорони 

здоров’я, освіти, культури, молодіжної 

політики, спорту та туризму, служба у 

справах дітей, КУ “Центр надання 

соціальних послуг” Барської міської 

ради, Барське відділення поліції 

Жмеринського відділу поліції ГУНП у 

Вінницькій області, КНП “Барська 

міська лікарня”, відділ “Барське бюро 

правової допомоги” Вінницького 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

4. Термін реалізації Програми 2021-2025 роки 

5. Перелік джерел фінансування, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Бюджет Барської міської територіальної 

громади, інші джерела не заборонені 

законодавством 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми: 

в межах бюджету 

 

 

 

 

 

 



 

1. Загальні положення 

 

Комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, 

забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки 

(далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону дитинства”, 

“Про запобігання та протидію домашнього насильства”, “Про забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про протидію торгівлі 

людьми”. Враховано завдання і заходи Державної соціальної програми 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 

на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

24.02.2021 р. № 145, Національного плану дій з виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 р. № 1544-р. 

        Розроблення та прийняття Програми обумовлено необхідністю створення 

ефективного механізму взаємодії між суб’єктами, які реалізують заходи щодо 

підтримки та розвитку сім'ї, попередження і протидії домашньому насильству, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, та протидії торгівлі 

людьми, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності 

населення.    

 

2. Мета і завдання Програми 

 

   Метою Програми є: 

- 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 системної та комплексної політики у сфері сім’ї та 

демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її 

здатності до усвідомленого народження і виховання дітей; 

        - здійснення  заходів  щодо запобігання  та  протидії домашньому 

насильству і насильству та ознакою статі; 

- здійснення постійного збору інформації у сфері запобігання насильству в 

сім'ї, проведення аналізу ситуації у зазначеній сфері, регулярного моніторингу 

ефективності відповідних заходів; 

- формування гендерної культури населення та подолання гендерних 

стереотипів , як бар’єра для повноцінної участі жінок і чоловіків в усіх сферах  

економічного, політичного, соціального та культурного життя; 

- запровадження гендерних підходів  до таких сфер  життєдіяльності, як 

освіта, зайнятість, охорона здоров’я, служба у органах місцевого 

самоврядування, засоби масової  інформації, статистика тощо; 

         -  впровадження ефективного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі 

людьми та захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, надання їм 

допомоги; 

- підвищення рівня правової культури населення та поінформованості 

щодо протидії торгівлі людьми шляхом проведення широкомасштабної 

інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи. 



 

Основне завдання Програми - реалізація системи комплексних програмних 

заходів з питань підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі 

людьми, спрямованих на досягнення мети Програми. 

 

 

 

3. Напрями виконання Програми 

 

       Програмою визначено пріоритетні напрями та заходи, а також 

відповідальних виконавців за дотримання термінів їх виконання (згідно з 

додатком 1 до Програми). 

 

 

                  4. Очікувані результати Програми 

 

Виконання Комплексної програми дасть змогу:  

у сфері підтримки сім’ї: 

      - поліпшити умови для повноцінного функціонування сім’ї, виховання та 

всебічного розвитку дітей; 

      - здійснити заходи з підвищення престижу сім’ї та пропагування сімейних 

цінностей;  

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі: 

-  забезпечити ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які здійснюють заходи 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

- формувати в суспільстві нетерпиме ставлення до насильства та 

посилювати готовність протидіяти його проявам, небайдуже ставлення до 

постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлювати домашнє насильство як 

порушення прав людини; 

-    надавати доступні якісні соціальні послуги постраждалим особам; 

у сфері утвердження гендерної рівності: 

- інтегрувати гендерні питання для їх виконання, моніторингу та 

оцінювання на рівні ініціатив управління;  

-   проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань ліквідації всіх 

форм дискримінації за ознакою статі, подолати стереотипи щодо ролі жінок і 

чоловіків у сім’ї та суспільстві; 

- створити умови для своєчасного виявлення фактів дискримінації за 

ознакою статі та забезпечити надання ефективної допомоги постраждалим від 

дискримінації на всіх рівнях; 

у сфері протидії торгівлі людьми: 

- підвищити рівень поінформованості населення регіону щодо шляхів 

уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливість 

отримати допомогу  з метою формування у громадян навичок безпечної 

поведінки; 



 

- зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, які 

проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

- забезпечити належний захист та надання комплексної допомоги особам, 

які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких 

осіб. 

 

5. Організація управління та контролю за ходом  

виконання Програми 

 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 

освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту та міжнародних 

відносин Барської міської ради. 

Координатором діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, є відділ 

соціальної політики та охорони здоров’я Барської міської ради.  

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                   Володимир САВОЛЮК 

               



 

Додаток 1 
 

Заходи щодо підтримки сім’ї, запобігання  

домашньому насильству, забезпечення гендерної рівності та  

протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки 

 
 

Назва напряму  

(пріоритетні завдання) 

Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування (тис. грн) 

2021 - 2025 роки 

 

1. Підтримка сім’ї, запобігання домашньому насильству 

1.1. Надання допомоги сім’ям, 

які опинилися в складних 

життєвих обставинах або у зоні 

ризику щодо потрапляння у 

такі обставини 

Соціальний супровід сімей, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах 

Протягом 2021 

– 2025 років 

 

КУ “Центр надання соціальних послуг” 

Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 

Здійснення оцінки потреб сімей, 

які опинилися у складних 

життєвих обставинах, проведення 

роботи з членами родини, 

надання соціальних послуг 

 КУ “Центр надання соціальних послуг” 

Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 

1.2. Удосконалення механізму 

взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі 

 

Надання соціальних, юридичних, 

медичних, психологічних послуг  

особам та особам з дітьми, що 

постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі 

Протягом 2021 

– 2025 років 

 

Відділ соціальної політики та охорони 

здоров’я Барської міської ради,  КУ 

“Центр надання соціальних послуг” 

Барської міської ради, служба у справах 

дітей Барської міської ради, Барське 

відділення поліції Жмеринського відділу 

поліції ГУНП у Вінницькій області, КНП 

“Барська міська лікарня”, відділ “Барське 

бюро правової допомоги” Вінницького 

місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

Не потребує 

фінансування 

1.3. Захист та надання 

допомоги постраждалим від 

домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі 

Забезпечення діяльності 

спеціалізованої служби 

первинного соціально-

психологічного консультування 

осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі 

Протягом 2021 

– 2025 років 

 

Відділ соціальної політики та охорони 

здоров’я Барської міської ради, КУ  

“Центр надання соціальних послуг” 

Барської міської ради 

В межах фінансових 

можливостей 



 

1.4. Підвищення рівня 

обізнаності населення щодо 

форм та проявів домашнього 

насильства, його причин та 

наслідків, механізмів протидії 

та надання допомоги 

 

 

 

Інформування громадськості на 

офіційному сайті міської ради, 

шляхом розповсюдження брошур 

та буклетів щодо безкоштовної та 

конфіденційної підтримки та 

допомоги постраждалих від 

насильства в сім'ї. 

Протягом 

2021 -  2025 

років 

 

Відділ соціальної політики та охорони 

здоров’я Барської міської ради, КУ 

“Центр надання соціальних послуг” 

Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 

Проведення заходів у рамках 

щорічної Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» 

З 25 листопада 

до 10 грудня 

2021 – 2025 

років 

 

КУ “Центр надання соціальних послуг” 

Барської міської ради, відділ культури, 

молодіжної політики, спорту та туризму 

Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 

2. Реалізація гендерної політики 

1.1. Формування культури 

гендерної рівності та 

подолання стереотипних 

уявлень про роль жінки і 

чоловіка 

 

Проведення  інформаційно-

роз’яснювальної роботи з питань 

ґендерної рівності, недопущення 

дискримінації за ознакою статі, 

забезпечення рівних можливостей 

жінок та чоловіків  

Протягом 

2021 – 2025 

років 

 

 

Відділ соціальної політики та охорони 

здоров’я Барської міської ради,  КУ 

“Центр надання соціальних послуг” 

Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 

Проводити  тематичні зустрічі в 

навчальних закладах міської ради 

за темами: «Я – жінка, і я знаю свої 

права», «Здорова жінка – здорова 

дитина – здорова родина», 

«Молодь за майбутнє», 

«Ненароджені хочуть жити», тощо. 

Протягом 

2021 – 2025 

років 

 

Відділ освіти Барської міської ради,     

КУ “Центр надання соціальних послуг” 

Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 

Сприяти колективно-договірному 

регулюванню соціально-трудових 

відносин, рекомендувати сторонам 

договірного процесу включати до 

колективних  договорів положення, 

що забезпечують рівні права та 

можливості жінок і чоловіків. 

Протягом 

2021 – 2025 

років 

 

Відділ соціальної політики та охорони 

здоров’я Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 

Провести у мистецьких, клубних, 

музейних закладах, бібліотеках 

тематичні заходи, науково-

практичні конференції, книжково-

ілюстративні виставки, спрямовані 

на піднесення ролі жінки та 

утвердження гендерної культури у 

суспільстві. 

Протягом 

2021 – 2025 

років 

 

Відділ культури, молодіжної політики, 

спорту та туризму Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 



 

 

3. Протидія торгівлі людьми 

3.1. Управління у сфері протидії 

торгівлі людьми 

Забезпечення діяльності 

Координаційної ради з питань 

запобігання та протидії 

домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі, 

забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та 

чоловіків, та протидії торгівлі 

людьми   

Протягом 

2021 – 2025 

років 

 

Відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я  Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 

3.2. Проведення інформаційно-

роз'яснювальної роботи серед 

населення щодо запобігання 

потрапляння у ситуації торгівлі 

людьми та упередження 

нелегальної трудової міграції 

Розміщення у засобах масової 

інформації повідомлень щодо 

протидії торгівлею людьми 

Протягом 

2021 – 2025 

років 

 

Відділ соціального захисту та охорони 

здоров’я  Барської міської ради 

Не потребує 

фінансування 

 

3.3. Здійснення заходів у сфері 

протидії торгівлі людьми 

Проведення заходів до 

Всесвітнього дня протидії 

торгівлі людьми  

30 липня 2021 

– 2025 років 

Відділи Барської міської ради: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту 

та туризму  

Не потребує 

фінансування 

Проведення заходів до 

Європейського дня боротьби з 

торгівлею людьми  

18 жовтня 

2021 – 2025 

років 

Відділи Барської міської ради: освіти, 

культури, молодіжної політики, спорту 

та туризму 

Не потребує 

фінансування 

 
 
 
 
 
 
 
      Міський голова                                                                               Володимир САВОЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 


