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УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РІШЕЬШЯ №

2021 р. ___ сесія___ скликання

Про обласну комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання 
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про охорону дитинства», «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі 
людьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про соціальні 
послуги». Сімейного кодексу України враховуючи подання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань економіки, 
фінансів та бюджету, з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення 
та ветеранів обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити обласну комплексну програму підтримки сім’ї, запобігання 
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року.

2. Рекомендувати:
2.1 Районним державним адміністраціям, районним радам, територіальним 

громадам розробити та затвердити відповідні програми та забезпечити їх 
виконання.

2.2 Обласній державній адміністрації, районним державним адміністраціям, 
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення:

2.2.1 Організувати виконання заходів передбачених Програмою.
2.2.2 Фінансування Програми здійснювати з обласного, місцевих 

. бюджетів та інших джерел, незаборонених законодавством. 
Щороку, при формуванні відповідних бюджетів, передбачати 
видатки на реалізацію заходів Програми.

2.3 Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним 
державним адміністраціям, територіальним громадам інформувати про 
хід виконання Програми Департамент соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації:



щокварталу до 5 числа другого місяця, що настає за звітним періодом для 
узагальнення та інформування обласної Ради до 10 числа другого місяця, 
що настає за звітним періодом
щороку до 10 січня року, що слідує за звітним, для узагальнення та 
інформування обласної Ради до ЗО січня року, що слідує за звітним.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та 
ветеранів (Грубеляс І. П.), з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г. А.)

Голова Обласної Ради В. СОКОЛОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Ріш ення___ сесії обласної Ради
8 скликання

в ід ______ 2021 року № ____

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому 
насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, 

попередження торгівлі людьми на період до 2026 року

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому 
насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, 
попередження торгівлі людьми на період до 2026 року (далі -  Програма) 
розроблена відповідно до законів України «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні», «Про соціальні послуги», Сімейного кодексу 
України, та на виконання Стратегії збалансованого регіонального розвитку 
Вінницької області на період до 2027 року і відповідає операційній цілі 
3.1. «Створення системи забезпечення найкращих інтересів отримувачів 
соціальних послуг».

Програма сформована Департаментом соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації на підставі пропозицій та зауважень 
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, громадських 
організацій, діяльність яких спрямована на підтримку сім’ї, запобігання 
домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків.

І. Визначення проблеми, па розв'язання якої спрямована Програма
Ефективна державна політика у сфері підтримки сім’ї, запобігання та 

протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків -  один з найважливіших 
інструментів розвитку країни, росту добробуту її громадян і вдосконалення 
суспільних відносин.

Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає 
моральний стан суспільства, і могутнім фактором формування демографічного 
потенціалу. Є потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна 
реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити 
не лише власне виживання, а й розвиток.

Домашнє насильство є однією з найбільш гострих соціальних проблем 
загалом в Україні, та в області зокрема, від якої можуть страждати як жінки, так 
і чоловіки, проте, як свідчить практика, переважно від домашнього насильства 
страждають найбільш вразливі верстви населення: жінки і діти, а також особи з 
інвалідністю та особи похилого віку.
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Діти страждають не лише від насильства по відношенню до себе, а й 
спостерігаючи за насильством у своїй сім’ї, переносячи цей негативний досвід у 
власне життя в майбутньому.

Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, 
зокрема репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності та 
збільшення кількості народжених дітей з вадами здоров’я, може призвести до 
каліцтва чи, навіть, до летальних наслідків через тяжкі тілесні ушкодження, 
несумісні з життям, або внаслідок суїцидів постраждалих осіб.

Постраждалі особи не можуть належним чином виконувати свої 
професійні обов’язки, внаслідок чого зростає кількість травмувань на робочих 
місцях та кількість «лікарняних», фінансування яких покривається з бюджету, 
тощо.

Також, постраждалі не можуть належним чином виконувати свої 
батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень бездоглядності дітей та 
відповідно підвищується рівень соціального сирітства, при якому держава бере 
на себе виховання та утримання дітей при живих батьках.

Зростає кількість розлучень у сім’ях, де вчиняється домашнє насильство, 
та кількість правопорушень, оскільки насильство призводить не лише до 
дитячої бездоглядності, але й до безпритульності постраждалих, а в окремих 
випадках -  до вбивства жертвами своїх кривдників.

В Україні гострою проблемою залишається торгівля людьми. Складна 
економічна ситуація, диспропорції розвитку ринку праці, поширення 
зовнішньої трудової міграції, активізація діяльності міжнародних злочинних 
угруповань, поширеність шахрайських схем вербування громадян, правова 
необізнаність населення та інші фактори ризику призводять до потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми.

Якщо до початку XXI століття основним видом торгівлі людьми вважалася 
торгівля з метою сексуальної експлуатації жінок, то на сьогодні спостерігається 
тенденція поширення інших видів торгівлі людьми, а саме: примусова праця, 
рабство або звичаї, подібні до рабства, використання у порнобізнесі, вилучення 
органів, проведення дослідів над людиною, використання у жебракуванні, 
втягнення в злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах, 
усиновлення (удочеріння) з метою наживи, продаж дитини. Особою, яка 
постраждала від торгівлі людьми, може виявитися будь-яка людина незалежно 
від ознак віку, статі, рівня освіти, соціального статусу, громадянства тощо.

В той же час, Вінницька область досягла значних успіхів у сфері 
координації та співпраці щодо протидії торгівлі людьми. Діє обласна 
міжвідомча рада, що збирається не рідше 4 разів на рік. Надання допомоги 
постраждалим особам здійснюється в рамках тісної співпраці. Ці позитивні 
практики потрібно продовжувати та розвивати, залучати до протидії торгівлі 
людьми ширше коло зацікавлених осіб та організацій тощо.

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є 
однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку області, 
позитивних змін у суспільстві та його благополуччя, реалізації прав людини та
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самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання існуючих 
проблем.

Діючі механізми та інструментарії забезпечення рівності жінок і чоловіків 
досі залишаються не досконалими. Це не дозволяє докорінним чином змінити 
ситуацію, яка характеризується нерівністю жінок і чоловіків у доступі до 
прийняття рішень і управління, у праці та одержанні винагороди за неї, а також 
ефективно протидіяти наявній дискримінації та викорінити тендерні 
стереотипи.

На сьогодні діє застаріла система збору статистичної інформації, що 
обмежує можливості всебічного оцінювання ситуації у різних сферах жи'ггя 
громади з урахуванням ґендерної перспективи.

Дискримінаційне ставлення роботодавців до працевлаштування жінок, 
визначення розміру заробітної плати, їх кар’єрного зростання, прихована 
дискримінація занятості жінок в певних професіях знижують їхню 
конкурентоздатність на ринку праці.

Правова обізнаність громадян щодо проявів ґендерної дискримінації в 
різних сферах є недостатньою, занижена оцінка з боку жінок своїх 
професійних, громадських і лідерських якостей;

Система реагування на факти дискримінації за ознакою статі, особливо на 
місцевому рівні, є ш;е недосконалою.

Залишається слабким механізм захисту та надання допомоги 
постраждалим від дискримінації за ознакою статі, особливо груп із підвищеним 
ризиком вразливості до множинної дискримінації.

Відсутність комплексної системи проведення ґендерно-правової 
експертизи, недостатній обсяг статистичних показників, відсутність гендерного 
підходу у програмах, документах, стратегіях, планах на всіх рівнях і в усіх 
структурах гальмує процес упровадження принципу рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків в усі сфери життєдіяльності суспільства.

Для просування на шляху досягнення ґендерної рівності необхідним є 
застосування системного підходу, який передбачає зміну ґендерних відносин, 
розширення можливостей жінок, зменшення впливу негативних 
традиційних ґендерних стереотипів, контроль, координацію та оцінювання 
прогресу досягнення ґендерної рівності, що є недосяжним за відсутності 
дієвого механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

В області напрацьовано позитивні практики щодо забезпечення рівних 
прав жінок і чоловіків, які необхідно розповсюджувати та впроваджувати на 
місцевих рівнях.

П. Мета Програми
Метою Програми є:
Забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї, 

спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до 
усвідомленого народження і виховання дітей;

створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі;
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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, в тому числі дітей, та надання їм допомоги.

III. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та
етапи виконання Програми.

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому 
насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків та 
попередження торгівлі людьми на період до 2026 року визначає стратегічні 
пріоритети розвитку сімейної, тендерної політики, запобігання домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми Вінницької області, започатковує 
організаційні шляхи Гї реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби.

Затвердження цієї Програми дозволить запровадити ефективний механізм 
партнерства та взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими 
організаціями.

Здійснюватиметься перенесення акцентів сімейної політики з переважно 
пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та 
самозабезпечення сім’ї, адресності надання соціальної допомоги, поєднання 
зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
активізацією діяльності місцевих громад, громадських організацій. Цей варіант 
передбачає проведення системної та комплексної політики у сфері сім’ї, ию 
спрямована на:

відновлення духовності, утвердження загальнолюдських моральних 
цінностей в суспільно-політичному та приватному житті;

активне просування, всебічну підтримку та захист сімейних цінностей; 
запобігання асоціальним проявам у сім’ї, соціальному сирітству, 

бездоглядності дітей;
забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі ситуації; 
формування відповідального батьківства та материнства; 
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 постраждалим особам, постраждалим від 
насильства в сім’ї;

належне розслідування фактів домашнього насильства, притягнення 
кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їхньої поведінки.

Важливою умовою успішності реалізації дерхсавної політики у сфері 
протидії торгівлі людьми є співпраця суб’єктів взаємодії, які здійснюють
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заходи у соерІ протидії торгівлі людьми, реабілітація та реінтеграція осіб, які 
постраждали від неї.

Найкращим у розв’язанні проблеми торгівлі людьми є підхід, що базується
на:

запобіганні торгівлі людьми;
ідентифікації, захисті та наданні допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми;
ефективному виявленні та переслідуванні осіб, які вчиняють такі злочини 

або сприяють їх вчиненню;
посиленні координації та співпраці суб’єктів взаємодії, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми, гармонізації політики у відповідній 
сфері;

поглибленні знань та ефективній відповіді новим викликам у сфері торгівлі 
людьми.

Протягом строку виконання Програми передбачається:
превенція та інформаційна робота (проведення соціологічних досліджень та 

інформаційних кампаній із залученням громадських організацій, засобів 
масової інформації, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми, для підвищення рівня усвідомлення проблеми 
торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації постраждалих осіб та обізнаності 
населення);

удосконалення механізму ідентифікації та перенаправлення (підвищення 
рівня кваліфікації посадових осіб, які працюють з особами, в тому числі дітьми, 
які можуть бути постраждалими від торгівлі людьми або звертаються за 
отриманням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, посилення 
спроможності відповідних органів влади виявляти індикатори торгівлі людьми 
в осіб, які прибувають в Україну);

надання допомоги та послуг постраждалим від торгівлі людьми особам 
(врегулювання механізму надання безоплатної допомоги та спеціалізованих 
послуг особі, яка постраждала від торгівлі людьми, та грошової 
компенсації для задоволення першочергових потреб, у тому числі тимчасового 
притулку);

забезпечення конфіденційності інформації (забезпечення конфіденційності 
при опрацюванні інформації про особу, яка постраждала від торгівлі людьми);

запровадження системи ведення комплексних форм збору достовірних 
даних про імовірно постраждалих та ідентифікованих постраждалих від 
торгівлі людьми осіб.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків можливе 
завдяки комплексному та системному підходу до розв’язання проблеми 
шляхом:

укріплення інституційного механізму утвердження тендерної рівності; 
зміцнення державно-приватного співробітництва у сфері забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
застосування інструментів тендерного інтегрування;
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проведення інформаційних кампаній з метою висвітлення питань 
необхідності рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між
жінками і чоловіками;

здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок 
для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження 
підприємницької діяльності. При цьому особливу увагу слід приділити жінкам 
із сільської місцевості, представникам національних меншин та жінкам з 
особливими потребами;

підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків;

розроблення механізму реалізації права на захист від дискримінації за 
ознакою статі та вжиття необхідних заходів за результатами розгляду випадків 
такої дискримінації.

Програма реалізується протягом 2022 -  2026 років в один етап.

IV. Завдання програми та результативні показники
Завданнями програми є:

- забезпечення системної та комплексної політики у сфері підтримки
сім’ї;

~ запобігання домашньому насильству;
~ попередження торгівлі людьми;
- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

В результаті виконання заходів програми очікується:
- посилення механізму взаємодії у сфері підтримки сім’ї;
- формування культури сім’ї, сімейних цінностей;
- підвищення виховного потенціалу сім’ї, престижу сімейного способу 

життя;
- забезпечення оптимальних умов для народження та повноцінного 

виховання дітей у сім’ї;
- забезпечення духовної та моральної єдності суспільства; відродження 

духовних цінностей української сім’ї; поліпшення поінформованості 
широких верст населення;

- забезпечення в суспільстві підвищення престижу сім’ї та утвердження 
пріоритетності сімейних цінностей;

- зниження рівня соціального сирітства;
- збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, влаштованих до сімейних форм виховання;
- підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків- 

вихователів;
- підвищення рівня професійної компетентності працівників, які 

здійснюють соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу, патропатні сім’ї;

- підвищення рівня економічної активності сімей;
- підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству;
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- створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали 
від домашнього насильства;

- забезпечення доступу до загальних та спеціалізованих служб підтримки 
постраждалих осіб;

- забезпечення безпечним місцем перебування постраждалих осіб від 
домашнього насильства;

“ надання допомоги дітям, постраждалим від домашнього насильства;
- формування ненасильницької моделі поведінки у осіб, які вчинили 

домашнє насильство;
- посилення міжвідомчої взаємодії суб’єктів, ш;о здіїїснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми;
- підвипдення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в 

ситуації торгівлі людьми;
- надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми особам;
- підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері протидії 
торгівлі людьми;

- збільшення кількості осіб, які отримали допомогу та скористались усіма 
видами безоплатної допомоги;

- забезпечення конфіденційності при обробленні інформації про особу, яка 
постраждала від торгівлі людьми;

- збільшення кількості ідентифікованих осіб, постраждалих від торгівлі 
людьми;

- зміцнення спроможності інституційного механізму забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків;

- сприяння більш широкому залученню жінок до активної участі в усіх 
сферах життя суспільства, формуванні та здійсненні державної політики; 
створювати умови для розкриття інтелектуальних, духовних і творчих 
можливостей жіноцтва;

- розроблення «тендерних портретів»;
- проведення тендерних аудитів в організаціях та установах системи 

управління охороною здоров'я;
- забезпечення можливості жінок та чоловіків користуватися рівними 

правами та можливостями людського розвитку у сфері освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, культури та спорту;

- забезпечення рівних прав та можливостей дівчат та хлопців, жінок і 
чоловіків у сфері фізичної культури та спорту;

- створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за 
ознакою статі, надання допомоги постраждалим від дискримінації на 
національному та місцевому рівнях і запобігання такій дискримінації.

V. Напрями діяльності і заходи
З метою реалізації програми визначено такі пріоритетні напрями 

програми:
У сфері підтримки сім’ї ;
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забезпечення системного та комплексного підходу щодо реалізації 
політики у сфері підтримки сім’ї та демографічного розвитку, 
спрямованої на формування самодостатньої сім’ї; 
підвищення престижу сім’ї, популяризація сімейних цінностей; 
посилення орієнтації на шлюб, відповідальне батьківство та 
відповідальне материнство;
вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, в тому числі 
багатодітних, малозабезпечених та сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах;
розвиток інституту сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування;
підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей.
У сфері запобігання домашньому насильству:
підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, 
причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою 
статі; розуміння суспільством природи домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі;
формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких 
моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, 
насамперед постраждалих дітей, усвідомлення домашнього насильства як 
порушення прав людини;
реагування на факти домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі;
розбудова нової системи реагування на насильство;
забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально 
уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, інших органів та установ, які 
виконують функції, пов’язані з проведенням заходів у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству;
забезпечення доступності та якості надання необхідних соціальних 
послуг особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі;
надання кожній постраждалій особі інформації про її права та можливості 
реалізації таких прав зрозумілою для неї мовою або через перекладача чи 
залучену третю особу, яка володіє мовою, зрозумілою постраждалій 
особі, та забезпечення реалізації таких прав;
забезпечення доступу до загальних та спеціалізованих служб підтримки 
постраждалих осіб для отримання соціальних послуг медичної, 
соціальної, психологічної допомоги;
надання у разі потреби тимчасового притулку для безпечного розміщення 
постраждалих осіб;
забезпечення реагування на випадки домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, створення умов для цілодобового 
опрацювання звернень/повідомлень громадян з питань домашнього
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насильства, насильства за ознакою статі та насильства стосовно дітей та 
за участю дітей;

- організація та виконання Типової програми для кривдників;
- організація підготовки фахівців, які пройшли навчання за програмами для 

осіб, постраждалих від домашнього насильства.
У сфері протидії торгівлі людьми:

- превенція та інформаційна робота (проведення соціологічних досліджень 
та інформаційних кампаній із залученням громадських організацій, 
засобів масової інформації, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми, для підвищення рівня 
усвідомлення проблеми торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації 
постраждалих осіб та обізнаності населення);

- удосконалення національного механізму взаємодії суб’єктів, які 
протидіють торгівлі людьми;

- надання допомоги та послуг постраждалим від торгівлі людьми особам 
(врегулювання механізму надання безоплатної допомоги та 
спеціалізованих послуг особі, яка пострахсдала від торгівлі людьми, та 
грошової компенсації для задоволення першочергових потреб, у тому 
числі тимчасового притулку);

- здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми.
У сфері забезпечення рівних прав та можливостей жіпок та чоловіків:

- забезпечити врахування принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та застосовувати гендерні підходи під час 
розроблення проектів нормативно-правових актів, стратегій розвитку 
області, міст, територіальних громад;

- забезпечити ефективну координацію діяльності всіх складових 
інституційного механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
і чоловіків;

- створити умови та можливості для паритетної участі жінок і чоловіків у 
прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень;

- забезпечити оцінювання становища різних груп дівчат і хлопців, жінок і 
чоловіків за допомогою аналізу даних статистичної та адміністративної 
звітності за статтю, віком, місцевістю проживання та іншими ознаками, а 
також проведення тендерних аудитів;

“ забезпечити впровадження тендерно орієнтованого підходу у бюджетний 
процес на місцевому рівні;

- забезпечити рівний доступ до освіти та професійного навчання для дівчат 
і хлопців, жінок і чоловіків;

- забезпечити доступ до високоякісних медичних послуг, у тому числі 
послуг з охорони репродуктивного здоров’я, враховуючи різні потреби 
жінок та чоловіків, особливо тих, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, зумовлених, зокрема, інвалідністю, наявністю невиліковних 
хвороб та хвороб, що потребують тривалого лікування, а також з 
сільської місцевості та інших соціальних груп, які зазнають множинної 
дискримінації;

Директор Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації /  ^  Світлана ЯРМОЛЕНКО



- забезпечити мінімізацію негативних наслідків складних життєвих 
обставин, особам / сім’ям, які в них перебувають через соціат.»у 
підтримку та соціальний захист вразливих груп населення із врахуванням
різних потреб жінок та чоловіків;

- забезпечити оцінювання залучення до фізичної культури та спорту різник
груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків;

- формувати позитивний імідж та сприяти ширшому залученню дівчат та 
жінок до занять фізичною культурою та спортом, створювати паритетні 
умови відбору та навчання для дівчат і хлопців у всіх видах спорту та не
допускати втрати кваліфікованих кадрів;

- забезпечити системність підвищення обізнаності,^формування гендерної 
чутливості, розвінчування стереотипів, тощо для різних груп населення ^

- забезпечити розвиток гендерних компетенцій державних^ ̂ службовців, 
посадових осіб органів місцевого самоврядування, організацій, установ та 
підприємств;

- створити дієві механізми попередження та реагування на прояви
дискримінації за ознакою статі;

- популяризувати через засоби масової інформації та медіа ^питання 
забезпечення рівних прав та можливостей ж ін о к ^  чоловіків для 
зменшення гендерної нерівності, формування нульової толерантності до 
насильства, дискримінації за ознакою статі та множинної дискримінації, 
розвінчання гендерних стереотипів, недопущення сексизму, об єктивне 
ставлення до жінок в інтерв’ю, репортажах, публікаціях, а також 
висвітлення їхньої багатогранної ролі задля уникнення стереотипів та
дискримінації.

VI. Фінансове забезпечення програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, 

інших бюджетів та із залученням інших джерел фінансування, незаборонених 
законодавством.

Щ орічно при формуванні обласного бюджету планується передбачити, 
виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення
виконання заходів програми.

VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням програми та координацію дій між виконавцями,

визначення порядку інформування (строків та форм звітності про хід
виконання) здійснюють: ,

- на рівні обласної Ради -  постійна комісія з питань охорони здоров я,
соціального захисту населення та ветеранів;

- на рівні обласної державної адміністрації -  Департамент сощальної та
молодіжної політики обласної державної адміністрації,

на місцевому рівні - районні державні адміністрації, виконавчі органи
сільських, селищних, міських рад.
Директор Департаменту
соціальної та молодіжної політики сїрлдг» ітігнк*П
обласної державної адміністрації Свплана ЯРМОЛЬН

Директор Департаменту соц іальної..................  ' Світлана ЯРМОЛЕНКО
та молодіжної політики облдержадмшістрацп



Додаток №1 до рішення 
обласної Ради 8 скликання 
віл .........Р’ №

сссн

Загальна характеристика Обласної комплексної програми підтримки сім’ї, 
запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок га 

чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року
тис. грн

Ініціатор розроблення програми:

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

Розробник програми

Співрозробник програми

Відповідальний виконавець програми

Учасники програми

1.7

Терміни реалізації програми
Етапи виконання програми 
(для довгострокових програм)

Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації

Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

Рінієння сесії 8 скликання І^іпнинької 
о б л а с н о ї  р а д и  в іл ________

Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації

Структурні підрозділи обласної державної 
адміністрації, громадські об’єднання______

Департамент соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації
Департаменти облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної політики, 
гуманітарної політики, охорони здоров'я 
та реабілітації, інформаційної діяльності іа 
комунікації з громадськістю, правового 
забезпечення;
Г о л о в н е  у п р а в л і н н я  і І а н і о п а л ь н о ї  н о л ін н  \ 

В і н н и ц ь к і й  облсіс гі:
Обласний центр соціальних служб 
Служба у справах дітей 
облдержадміністрації; районних 
державних адміністрацій,
Регіональний центр з підвищення 
кваліфікації
Обласний центр зайнятості 
Головне управління статистки у 
Вінницькій області
Виконавчі комітети сільських, селищних, 
міських рад 
Громадські об'єднання 
та інші

2 0 2 2 - 2 0 2 6  ро к и

Директор Департаменту соціальної та
Молодіжної політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



8
Перелік місцевих бюджетів, які приймають 
участь у виконання програми (для 
комплексних програм)

Обласний, інші місцеві бюджети

9
Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації програми, всього

14801,1

9.1 в тому числі бюджетних коштів 14801,1

- 3 них коштів обласного бюджету 14801.1

10 Основні джерела фінансування програми Обласний, інші місцеві бюджети

Директор Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕЖКО

Директор Департаменту соціальної та
Молодіжної політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Додаток №2.1 до рішення 
обласію ї Ради 8 скликання 
в ід ______ ___ _Р'

с е с і ї

Ресурсне забезпечення Обласної комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання 
домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, 

попередження торгівлі людьми на період до 2026 року
тис. грн

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

2022
рік

2023
рік

2024
рік

2025
рік

2026
рік

Всього 
витрат на 
виконання 
програми

1 2 3 4 5 6 7
Обсяг ресурсів 2421,2 2906,1 3012,6 3120,3 3340,9 14801.1
всього, в тому

числу:
державний бюджет
обласний бюджет 2421,2 2906,1 3012,6 3120.3 3340.9 14801.1

кошти не Відповідно Відповідно Відповідно Відповідно Відповідно Відповііпіо до
бюджетних джерел до потреби до потреби до потреби до потреби до потреби потреби

Директор Департаменту соціальної 
та молодЬкної політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Додаток З 
до рішення 
скликання 
в ід ________р. №

сесії обласної Ради 8

Показники продукту 
Обласної комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року

№
з/п

Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок 

дії програми

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 2026 рік Всього за 
період дії 
програми 

(або до кінця 
дії програми)

Показники продукту програми
1. Кількість проведених заходів заходів 395 434 478 525 577 604 3013
2. Кількість учасників заходів осіб 19750 21700 23900 26250 28850 30200 150650
3. Кількість наданих консультативних послуг 

населенню
послуг 8100 8900 9800 10700 11600 12700 61800

4. Кількість фахівців, які пройшли навчання осіб 6700 6900 7150 7400 7550 7700 43400
5. Кількість дітей, які взяли участь в обласних 

заходах з нагоди Дня Святого Миколая, 
новорічних та Різдвяних святах

осіб 5500 6000 6600 7200 7800 8500

6. Кількість сімей, які перебувають у складних 
сімейних обставинах

сімей 3530 4000 4200 4500 4600 4700 25530

7. Кількість сімей, охоплених соціальними 
послугами

осіб 15044 16000 17000 18000 20000 22000 93000

8. Кількість виробленого інформаційного 
продукту 3 питань сімейної політики, 
запобігання та протидії домашнього 
насильства, тендерної політики, 
попередження торгівлі людьми в тому числі 
досліджень, аудитів,- інших продуктів тощо

50000 60000 65000 68000 70000 72000 385000

Показники ефекти вності програми
1. Середня вартість проведення заходу тис. фН 5,1 5,1 5.2 ! 5,3 5,4 5,5 5.3

Директор Департаменту С вітлана  Я р м ол ен к о



2. Питома вага дітей шкільного віку, молоді та 
чоловіків та жінок працездатного віку, 
охоплених заходами

% 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5

3. Питома вага населення області, які 
отримали консультативні послуги

% 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3
4. Питома вага фахівців, які проіїшли 

навчання
% 18 19 20 21 22 23 23

5. Питома вага дітей, які отримали подарунки 
до Нового року у загальній кількості дітей, 
що потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки

% 95 96 96,5 97 98 98,5 98,5

б. Питома вага проінспектованих сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах

% 69 71 72 73 75 76 76

7. Рівень охоплення осіб, які вчинили 
домашнє насильство в сім’ї  корекційною 
роботою

% 25 28 28,5 29 ЗО 30,1 30,1

8. Рівень охоплення населення області 
інформаційним продуктом з питань 
сімейної політики, запобігання та протидії 
домашньому насильству, гендерної 
політики та попередження торгівлі людьми

% 8 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 10,5

1. Зменшення кількості сімей, які опинились у 
складних життєвих обставинах

% 1
сті програм)

1,5
}

1,7 1,9 2,0 2,1 2,1
2. Збільшення кількості жінок на посадах 

керівників підприємств, установ та 
організацій

% 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

3. Збільшення представництва жінок на 
керівних посадах в органах виконавчої 
влади та місцевого самоврядування

% 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8

4. Збільшення представництва жінок серед 
депутатів обласної ради

% 12 15 16 !8 20 25 25
5. Збільшення рівня охоплених навчанням 

фахівців
% И 12 ІЗ ! 14 15 16 16

6. Збільшення рівня використання відпусток 
по догляду за дитиною чоловіками

% 0,1 0,15 0,2 і 0,2 0,3 0,4 0,4
7.

8.

Збільшення рівня проходження програм для 
осіб, які вчиняють домашнє насильство 
Збільшення рівня обізнаності населення

%

% ! -----------  І

5

10

6

]

7

12

8

13

8,5

13-5

9

13,5

9

14

Д иректор Департаменту соціальної
та м олодіж ної політики облдерж адм ін істрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



Додаток 4 
до рішення_ 
скликання 
в ід ________р. №

сесії обласної Ради 8

Напрями діяльності та заходи обласної комплексної програми 
підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі 

людьми на період до 2026 року

№ Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми Термін
викон

Виконавці Джерела
фінансуванн

Орієнтовні обсяги 
фінансування

О чікуваний
результат

ання
заходу

я рік (тис. грн)

І Підтримка сім’ї

1. Забезпечення системного та 
комплексного підходу щодо 
реалізації політики у сфері 
підтримки сім’ї

1) Забезпечення діяльності 
міжвідомчої ради з питань 
підтримки сім’ї

2022-
2026
роки

Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
гуманітарної політики, охорони 
здоров’я;
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб; 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад: фомадські 
об’єднання (за згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Посилення 
механізму 
взаємодії у сфері 
підтримки сім’ї

2. Підвищення престижу сім’ї, 
популяризація сімейних 
цінностей

і

1
1
і
1
і

1) Проведення обласних 
конкурсів, сімейних таборів, 
форумів, тощо

2022-
2026
роки

Департамент
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій 3 громадськістю, 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад (за згодою)

Обласний
бюджет

інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

210,0
220,5
231.0
245.0
250.0

Відповідно 
до потреби

Формування 
культури сім’ї, 
сімейних 
цінностей, 
позитивного 
відношення до 
інституту сім’ї

]
і

2)і1роведення інформаційно- 
просвітницьких та

2022-
2026

Структурні підрозділи обласної 
державної адміністрації.

Обласний
бюджет

2022
2023

50.0
60.0

Підвищення
виховного

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



рекламних кампаній, інших 
заходів, щодо утвердження 
сімейних цінностей

3)Виготовлення соціальної 
реклами, спрямованої на 
формування відповідального 
батьківства, попередження 
раннього соціального 
сирітства тощо

роки

2022 -

2026
роки

4)Проведення круглих 
столів, конференцій, 
фестивалів, тощо з питань 
зміцнення інституту сім’ї

2022 -

2026
роки

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації

обласний центр соціальних 
служб;
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад, громадські 
об’єднання (за згодою) Інші

бюджети

Небюджетні
джерела

Обласний центр соціальних 
служб,
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селиш,них, 
міських рад, громадські 
об’єднання (за згодою)

Обласний центр соціальних 
служб

Обласний
бюджет

2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела
Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
2026

70.0
80.0 
85,0

Відповідно 
до потреби

10,0
12,0
13.0
14.0 
15,5

Відповідно 
до потреби

потенціалу сім’ї,
престижу
сімейного
способу життя;
забезпечення
оптимальних
умов для
народження та
повноцінного
виховання дітей
у сім ’ї;
забезпечення
духовної та
моральної
єдності
суспільства;
відродження
духовних
цінностей
української сім’ї;
поліпшення
поінформованос
ті широких верст
населення

20,0 Формування
21,6 культури сім 1,
23,2 сімейних
25,0 цінностей.
26,8 позитивного

відношення до
інституту сім’ї

Світлана ЯРМОЛЕНКО



Інші 2022 Відповідно
бюджети 2023

2024
до потреби

Небюджетні 2025
джерела 2026

3. Посилення оріситації на 1)Створення та забезпечення 2022- Структурні підрозділи обласної Обласний 2022 22,5 Забезпечення в

шлюб, відповідальне діяльності «Школи щасливої 2026 державної адміністрації, бюджет 2023 23,0 суспільстві

батьківство та відповідальне сім’ї» роки обласний центр соціальних 2024 25,0 підвищення

материнство слух<б; 2025 27,0 престижу сім’ї
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних,

2026 28,0 та утвердження 
пріоритетності

міських рад, громадські
Відповідно

сімейних
об’єднання; Інші 2022 цінностей;
(за згодою) бюджети 2023 до потреби удосконалену

Небюджетні
джерела

2024
2025
2026

форм допомоги 
молоді 3 питань 
шлюбу, сім’ї та 
виховання дітей

4. Вироблення дієвих механізмів 1)3абезпечення 2024 Департамент соціальної та Обласний 2022 Відповідно Забезпечення

соціальної підтримки сімей, в виготовлення бланків рік молодіжної політики бюджет 2023 до потреби бланками

тому числі багатодітних, посвідчень батьків облдержадміністрації, 2024 посвідчень

малозабезпечених та сімей. багатодітної сім’ї та дитини міські ради міст обласного 2025
які опинилися у складних 3 багатодітної сім’ї значення 2026
життєвих обставинах

2)Проведення заходів до 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022 813,4
Міжнародного дня сім’ї. Дня 2026 молодіжної політики обласної бюджет 2023 836,0
матері. Дня батька. Дня роки державної адміністрації. 2024 857,0
Святого Миколая, структурні підрозділи обласної 2025 889,9
Новорічних та Різдвяних державної адміністрації. 2026 900,0

1

свят, тощо обласний центр соціальних 
служб,
райдержадміністрації, виконавчі 

органи сільських, селищних, 
міських рад, громадські 
об’єднання;
(за згодою)

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Відповідно 
до потреби

] 3) Методичне забезпечення 2022- Обласний центр соціальних Обласний 2022 20,0 Сприяння
1! соціальної роботи щодо 2026 служб бюджет 2023 22,0 активізації
і здійснення своєчасного роки 2024 23,0 громад щодо

виявлення та надання 2025 24,0 соціальної
соціальних послуг сім’ям, 2026 25,0 підтримки сім’ї
які перебувають у складних ]--------------------------

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



життєвих обставинах.
шляхом проведення Інші 2022 Відповідно
навчальних семінарів, бюджети 2023 до потреби
тренінгів, нарад для

Небюджетні
2024

працівників надавачів 2025
соціальних послуг джерела 2026
4) Організація та проведення 2022- Обласний центр соціальних Обласний 2022 30,0 професійна

семінарів і тренінгів з 2026 служб бюджет 2023 31,2 компетентність

питань організації роки 2024 32,3 серед
проведення соціальної 2025 33,4 працівників

роботи та надання 2026 34,6 щодо

соціальних послуг для проведення

працівників закладів, 
установ, що надають Інші 2022 Відповідно

соціальної 
роботи та

соціальні послуги у бюджети 2023 до потреби надання

відповідних 2024 соціальних

адміністративно- Небюджетні 2025 послуг

територіальних одиницях. джерела 2026
фахівців із соціальної
роботи, посадових осіб
районних державних
адміністрацій, органів
місцевого самоврядування.
працівників служб у справах
дітей
5) Впровадження програми 2022- Обласний центр соціальних Обласний 2022 35,0
навчання та підвищення 2026 служб бюджет 2023 36,6
професійної компетентності роки 2024 37,9
/ кваліфікації для 2025 38,5
працівників закладів, 2026 45,2
установ, що надають
соціальні послуги у 
відповідній адміністративно- Інші 2022 Відповідно

територіальній одиниці. бюджети 2023 до потреби

фахівців із соціальної 2024
роботи, посадових осіб Небюджетні 2025
районних державних джерела 2026
адміністрацій, органів
місцевого самоврядування,
працівників служб у справах
дітей

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМ ОЛЕНКО



6) Проведення навчань за 
Програмою підвищення 
кваліфікації працівників 
надавачів соціальних послуг 
3 питань виявлення сімей 
(осіб), які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, надання їм 
соціальних послуг та 
здійснення соціального 
супроводу таких сімей (осіб)

2022-
2026

Обласний центр соціальних 
служб

Обласний
бюджет

Інщі
бюджети

Небюджетні
джерела

2 0 2 2

2023
2024
2025
2026

2 0 2 2

2023
2024
2025
2026

45,0
45,9
46,7
47,5
48,4

Відповідно 
до потреби

7) Проведення навчальних 2 0 2 2 - Обласний центр соціальних Обласний 2 0 2 2 40,0
заходів щодо організації 2026 служб бюджет 2023 41,2
надання соціальних послуг 2024 42,3
відповідно до потреб 2025 43,4
територіальних громад для 2026 44,6
сімей, в яких діти.
влаштовані на цілодобове
перебування до закладів
різних типів, форм власності Інші 2 0 2 2
та підпорядкування чи бюджети 2023 Відповідно
мають особливі освітні 2024 до потреби
потреби, потребують Небюджетні 2025
інклюзивного навчання в джерела 2026
закладах освіти

8) Інформування населення 2 0 2 2 - Обласний центр соціальних Обласний 2 0 2 2 2 0 , 0
про соціальні послуги, які 2026 служб бюджет 2023 20,6
надаються на базовому та 2024 21,2
регіональному рівні та 2025 21,8
надавачів соціальних послуг 2026 22,4
для сімей та осіб, які
перебувають у складних
життєвих обставинах:
виготовлення інформаційних Інші 2 0 2 2
матеріалів бюджети 2023 Відповідно

2024 до потреби
І-іебюджетні 2025
джерела 2026

5. Ро'звімок інституту сімейного 1)Проведення 2 0 2 2 - Обласний центр соціальних Обласний 2 0 2 2 15,0 Зниження рівня
влаш !> вання дітей-сиріт та інформаційних кампаній 2026 служб бюдже! 2023 15,3 соціального

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики оо.і.ісржадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



дітей, позбавлених 
батьківського піклування

щодо рекрутизації 
кандидатів у прийомні 
батьки та батьки-вихователі 
дитячих будинків сімейного 
типу, кандидатів у 
патронатні вихователі, 
наставники;
виготовлення інформаційних 
матеріалів

роки

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

15,6
15,9
16,2

Відповідно 
до потреби

сирітства

2)Проведення навчань- 2022- Обласний центр соціальних Обласний 2022 25,0 Збільшення
тренінгів  3 п ідготовки 2026 служб бюджет 2023 26,6 кількості дітей-
кандидатів у прийомні роки 2024 28,0 сиріт, дітей.
батьки, батьки-вихователі. 2025 29,4 позбавлених
опікуни, піклувальники та 2026 30,9 батьківського
усиновлювачів, кандидатів у піклування,
патронатні вихователі влаштованих до

Інші 2022 Відповідно сімейних форм
бюджети 2023 до потреби виховання

2024
Небюджетні 2025
джерела 2026

3)пр08едення навчань за 2022- Обласний центр соціальних Обласний 2022 18,0 Підвищення
Програмою підвищення 2026 служб бюджет 2023 19,1 виховного
кваліфікації прийомних роки 2024 20,1 потенціалу
батьків та батьків- 2025 21,1 прийомних
вихователів, патронатних 2026 22,2 батьків та
вихователів батьків-

вихователів
Інші 2022 Відповідно Зростання якості
бюджети 2023 до потреби н ад ан н я

2024 соціальних
Небюджетні 2025 послуг
джерела 2026

4) Проведення навчань за 2022- Обласний центр соціальних Обласний 2022 10.0 Підвищення
Програмою підвищення 2026 служб бюджет 2023 10-6 рівня
кваліфікації працівників роки 2024 1 1,2 професійної
надавачів соціальних послуг 2025 і 1.8 ком петентності
щодо встановлення опіки. 2026 12.4 працівників, які
піклчвання. створення та і здійснюють

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



забезпечення діяльності 
прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу, 
сімей патронатних 
вихователів

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Відповідно 
до потреби

соціальний 
супровід 
прийомних 
сімей, дитячих 
будинків 
сімейного типу, 
патронатні сім’ї

5) Проведення семінарів та 2022- Обласний центр соціальних Обласний 2022 12,0
супервізійних заходів щодо 2026 служб бюджет 2023 12,8
окремих питань соціального роки 2024 13,5
супроводження прийомних 2025 14,2
сімей та дитячих будинків 2026 14,9
сімейного типу, сімей
патронатних вихователів

Інші 2022 Відповідно
бюджети 2023 до потреби

2024
Небюджетні 2025
джерела 2026

б) Надання підтримки у 2022- Обласний центр соціальних Обласний 2022 25,0
вирішенні актуальних 2026 служб бюджет 2023 25,3
питань утримання та роки 2024 25,6
виховання дітей-сирітта 2025 25,9
дітей, позбавлених 2026 26,2
батьківського піклування.
шляхом проведення груп
зустрічей тощо для Інші 2022 Відповідно
прийомних батьків, батьків- бюджети 2023 до потреби
вихователів, патронатних 2024
вихователів Небюджетні 2025

джерела 2026
ВСЬОГО за розділом І 7693,9

11 Запобігання домашньому насильству
6. Підвищення рівня !)забезпечення 2022- Департаменти Обласний 2022 80,0 Підвищення

поінформованості населення виготовлення та 2026 облдержадміністрації; соціальної бюджет 2023 85,0 рівьія обізнаності
про форми, прояви, причини і розповсюдження інформації роки та молодіжної політики. 2024 90,0 населення у
наслідки домашнього про домашнє насильство гуманітарної політики, охорони 2025 95,0 сфері
насильства та/або насильства суб’єктами, що здійснюють здоров’я; 2026 100,0 запобігання та
за ознакою статі; розуміння заходи у сфері запобігання Головне управління протидії
суспільством природи та протидії домашньому Національної поліції у домашньому
домашнього насильсіва та/або насильству та/або Вінницькій області; обласний Інші 2022 Відповідно
насильства за ознакою статі насильству за ознакою статі; центр соціальних служб; бюджети 2023 до потреби

про права, заходи та обласний центр зайнятості. . 2024
Директор Департаменту соціа-іьної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМ ОЛЕНКО



соціальні послуги, які 
надають різні суб’єкти; 
категорії осіб, які можуть 
ними скористатися, та 
порядок отримання таких 
послуг тощо

служба у справах дітей, 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)

Небюджетні
джерела

2025
2026

2)оприлюднення даних про 
суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання 
та протидії домашньому 
насильству та/або 
насильству за ознакою статі 
на регіональному І 
місцевому рівні, та 
забезпечення доступності 
інформації про їх функції та 
обов’язки у запобіганні та 
протидії домашньому 
насильству

2022 -

2026
роки

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю,
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад

Підвищення 
рівня обізнаності 
населення у 
сфері
запобігання та
протидії
домашньому

3)ведення обліку даних про 
діяльність загальних та 
спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих 
осіб на регіональному і 
місцевому рівні та системне 
поширення інформації про 
послуги, які вони надають, і 
можливості їх отримання

2022 -

2026
роки

Департаменти
облдержадміністрації; соціальної 
та молодіжної політики, 
інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

4) проведення заходів, 
зокрема. Засідань за круглим 
столом, брифінгів, семінарів, 
акцій тощо, спрямованих на 
підвищення рівня 
обізнаності населення у 
сфері запобігання та 
протидії домашньому 
насильству та жорстокому 
поводженню з дітьми, 
руйнацію негативних 
стереотипів та формування 
нетерпимого ставлення до 
насильницької моделі 
сімейних відносин

2022 -

2026
роки

Обласний центр соціальних 
служб

Обласний
бюджет

інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

40.0 
42,5 
44,8
47.0 
49,4

Відповідно 
до потреби

Підвищення 
рівня обізнаності 
населення у 
сфері
запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



7. Формування в суспільстві 
нетерпимого ставлення до 
насильницьких моделей 
поведінки, небайдужого 
ставлення до постраждалих 
осіб, насамперед 
постраждалих дітей, 
усвідомлення домашнього 
насильства як порушення прав 
людини

1) забезпечення включення 
до базового компонента 
дошкільної освіти положень 
щодо ціннісних орієнтирів, 
змісту, результатів навчання 
ненасильницькій поведінці, 
ефективній комунікації, 
управлінню конфліктами, 
емоційній грамотності, 
рівності та недискримінації, 
ненасильницькому 
розв’язанню конфліктів у 
сімейних та
міжособистісних відносинах

2022-
2026
роки

Департаменти 
облдержадміністрації: 
гуманітарної політики, охорони 
здоров’я;
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб; 
райдержадміністрації, обласна 
служба у справах дітей, 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад; 
громадські об’єднання (за 
згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Підвищення 
рівня обізнаності 
населення у 
сфері
запобігання та 
протидії 
домашньому 
насильству

2) проведення навчальних 2022- Департаменти Інші 2022 Відповідно Підвищення
семінарів та тренінгів 2026 обл держадм і ністрації; бюджети 2023 до потреби рівня
для педагогічних роки гуманітарної політики, 2024 професійних
працівників за напрямом соціальної та молодіжної Небюджетні 2025 знань
комунікаційної, політики. Регіональний центр джерела 2026 працівників
емоційно-етичної підвищення кваліфікації.
компетентності виконавчі органи сільських.
за темою “Ненасильницька селищних, міських рад;
поведінка, ненасильницьке громадські об’єднання (за
розв’язання конфліктів у згодою)
сімейних та
міжособистісних
відносинах”

8. Реагування на факти 1) узгодження завдань із 2022- Департаменти Обласний 2022 50,0 Підвищення
домашнього насильства та запобігання та протидії 2026 облдержадміністрації: соціальної бюджет 2023 58,0 рівня обізнаності
насильства за ознакою статі. домашньому насильству роки та молодіжної політики. 2024 62,0 населення у
Розбудова нової системи та/або насильству за гуманітарної політики, охорони 2025 64,0 сфері

реагування на насильство ознакою статі між здоров’я; 2026 68,0 запобігання та
Забезпечення координації та суб’єктами взаємодії і Головне управління протидії
ефективної взаємодії розроблення та Національної поліції у домашньому
спеціально уповноважених затвердження відповідних Вінницькій області; обласний Інші 2022 Відповідно насильству
органів, що здійснюють програм/заходів тошо центр соціа.іьних служб; бюджети 2023 до потреби
заходи у сфері запобігання та райдержадмінісірації, служба у 2024
протидії домашньому справах дітей, виконавчі органи Небюджетні 2025
насильству, інших органів та сільських, селищних, міських джерела 2026
установ, які виконують рад; громадські об'є днання (за
функції, пов’язані з згодою)
проведенням заходів у сфері
запобігання та протидії

Директор Департаменту соціальної і а .молодіжної
поліі икл облдержадміністрації С вітіана ЯРМОЛЕНКО



домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі

9. Забезпечення надання 
необхідних соціальних послуг 
особам, постраждалим від 
домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі 
Надання кожній постраждалій 
особі інформації про її права 
та можливості реалізації таких 
прав зрозумілою для неї 
мовою або через перекладача 
чи залучену третю особу, яка 
володіє мовою, зрозумілою 
постраждалій особі, 
та забезпечення реалізації 
таких прав________

І) забезпечення надання 
допомоги постраждалим 
особам

2022 -

2026
роки

Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
гуманітарної політики, охорони 
здоров’я;
Г оловне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб; служба 
у справах дітей,
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Створення 
дієвих 
механізмів 
допомоги та 
захисту осіб, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства

2) забезпечення здійснення 
в кожній територіальній 
громаді своєчасних та дієвих 
заходів щодо захисту прав та 
законних інтересів 
постраждалої дитини

2022 -

2026
роки

Виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Відповідно 
до потреби

Створення 
дієвих 
механізмів 
допомоги та 
захисту дітей, 
які постраждали 
від домашнього 
насильства

10 . Забезпечення дост>пу до 
загальних та спеціалізованих 
служб підтримки 
постраждалих осіб для 
отримання соціальних послуг 
медичної, соціальної, 
психологічної допомоги

1) проведення аналізу 
потреб у створенні 
спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих 
осіб відповідно до методики 
визначення потреб 
територіальних громад у 
таких службах

2022 -

2026
роки

2) створення спеціалізованих 
служб підтримки 
постраждалих осіб

2 0 2 2 -

2026
роки

Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
гуманітарної політики, охорони 
здоров’я;
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб; служба 
у справах дітей,
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)__________

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Забезпечення 
доступу до 
загальних та 
спеціалізованих 
служб підтримки 
постраждалих 
осіб

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025

Коштів не 
потребує

Забезпечення 
доступу до 
загальних та 
спеціалізованих

Директор Департамон іу соціальної та молодіжної
політики облдержалміністрації Світлана ЯРМ ОЛЕНКО



11 . Забезпечення реагування на 
випадки домашнього 
насильства та насильства за 
ознакою статі, створення умов 
для цілодобового 
опрацювання 
звернень/повідомлень 
громадян з питань 
домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі та 
насильства стосовно дітей та 
за участю дітей_____________

3) забезпечення діяльності 
спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих 
осіб (мобільних бригад 
соціально-психологічної 
допомоги, притулків, денних 
центрів соціально- 
психологічної допомоги/ 
спеціалізованих служб 
первинного соціально- 
психологічного 
консультування)

1)забезпечення цілодобового 
розгляду Кол-центром з 
питань запобігання та 
протидії домашньому 
насильству, насильству за 
ознакою статі та насильству 
стосовно дітеРі

2022 -

2026
роки

2) забезпечення 
невідкладного реаг)'вання на 
випадки домашнього 
насильства та/або 
насильства за ознакою статі, 
що були повідомлені до 
Кол-центру; надання 
консультацій щодо всіх 
форм домашнього 
насильства та/або

2022 -

2026
роки

органи С І Л Ь С Ь К И Х ,  селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)

Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
гуманітарної політики, охорони 
здоров’я;
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб; служба 
у справах дітей,
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)_________

2022 -

2026
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм іністрації; 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації;
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб; 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські __

Директор Департаменіу соціальної та молодіжної
полії ики облдержадміністрації

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела
Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

Обласний
бюджет

ІНШІ

бюджети

Небюджетні
джерела

Обласний
бюджет

ІНІІ1!

бюджети

Небюджетні

2026

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

Відповідно 
до потреби

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Коштів не 
потребує

служб підтримки
постраждалих
осіб

Якісне надання 
допомоги 
постраждалим 
особам

Відповідно 
до потреби

Якісне надання 
допомоги 
постраждалим 
особам

Світлана ЯРМОЛ ЕНКО



12. Організація та виконання 
Типової програми для 
кривдників

насильства за ознакою статі 
абонентам анонімно або з 
належним дотриманням 
правового режиму 
інформації з обмеженим 
доступом, надання 
соціальної послуги 
кризового екстреного 
втручання
у разі загрози життю та 
здоров’ю постраждало! 
особи
3) розширення доступу до 
послуг первинної медичної 
допомоги, послуг з охорони 
психічного здоров’я осіб, 
постраждалих від 
згвалтування, фізичного 
та/або сексуального 
насильства.
Забезпечення належних 
умов для проведення 
судових засідань у 
дружньому до дитини 
оточенні

1)проведення навчань для 
фахівців, які здійснюють 
програми для кривдників 
забезпечення виконання 
рішень судів про 
проходження програм для 
кривдників тощо

2022 -

2026
роки

2022 -

2026
роки

об’єднання (за згодою)

Департаменти
облдержадміністрації; охорони 
здоров’я; соціальної та 
молодіжної політики, 
гуманітарної політики.
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області: обласний 
центр соціальних служб; служба 
у справах дітей,
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)_________

джерела

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і н істрації; 
Регіональний центр підвишення 
кваліфікації.
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціа^тьних служб; 
райдержадміністрації. виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)________

Обласний
бюдлсет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Якісне надання 
допомоги 
постраждалим 
особам

31,1
37.5
39.5 
42,0 
45,8

Відповідно 
до потреби

Ф орм ування
ненасильницької
м о д е л і поведінки
у о с іб , які
вчинили
д о м аш н є
насильство

Директор Департаменту соціальної га молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



13. Організація підготовки 1)проведення навчань для 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022 32,2
фахівців, які пройшли фахівців, які здійснюють 2026 молодіжної політики бюджет 2023 36,2
навчання за програмами для 
осіб, постраждалих від

програми для постраждалих 
осіб

роки облдержадміністрації; 
Головне управління

2024
2025

40,9
44,6

домашнього насильства Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб, 
Регіональний центр підвищення 
кваліфікації;
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; фомадські 
об’єднання (за згодою)

ІНЩ І

бюджети

Небюджетні
джерела

2026

2022
2023
2024
2025
2026

56,0

Відповідно 
до потреби

ВСЬОГО за розділом II 1381,5
ПІ Попе редження торгівлі людьми

14. Удосконалення нормативно- 1)проведення засідань 2022- Департаменти Обласний 2022 Коштів не Посилення
правової бази у сфері протидії обласної міжвідомчої ради з 2026 облдержадміністрації: соціальної бюджет 2023 потребує міжвідомчої
торгівлі людьми питань протидп торгівлі 

людьми
роки та молодіжної політики, 

гуманітарної політики, охорони 
здоров’я;
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб; служба 
у справах дітей,
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об'єднання (за згодою)

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2024
2025
2026

Відповідно 
до потреби

взаємодії 
суб’єктів, що 
здійснюють 
заходи у сфері 
протидії торгівлі 
людьми

15. Запобігання торгівлі людьми 1)виготовлення та 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022 80,0 Підвищення
розповсюдження. 2026 молодіжної політики бюджет 2023 86,7 рівня обізнаності

Підвищення рівня інформаційної продукції з роки облдержадміністрації; 2024 92,0 населення щодо
інформованості населення про питань протидії торгівлі обласний центр соціальних 2025 96,4 ризиків
факти торгівлі людьми людьми, спрямованої на 

поширення серед населення
служб, райдержадміністрації, 
виконавчі органи сільських.

2026 98,1 потрапляння в 
ситуації торгівлі

інформації щодо ризиків 
потрапляння в ситуації 
торгівлі людьми особами з

селищ них, МІСЬКИХ рад; 
гром адські о б ’єднання (за  
згодою )

Інші
бю дж ети

2022
2023

Відповідно 
до потреби

людьми

інвалідністю, похилого віку 2024
тощо Небюджетні

джерела
2025
2026

2)розміщення інформаційної 2022- Департаменти Коштів не Підвищення
продукції щодо правил 2026 облдержадміністрації: соціальної потребує рівня обізнаності

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМ ОЛЕНКО



безпечної поведінки та роки та молодіжної політики, населення щодо
ризиків потрапляння у інформаційної діяльності та ризиків
ситуації торгівлі людьми на комунікацій 3 громадськістю; потрапляння в
сучасних канапах райдержадміністрації, виконавчі ситуації торгівлі
комунікації органи сільських, селищних, 

міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)

людьми

3)розповсюдження та 2022- Департаменти Коштів не Підвищення
поширення інформаційних 2026 облдержадміністрації: соціальної потребує рівня обізнаності
матеріалів для дітей. роки та молодіжної політики, МОЛОДІ щодо
учнівської та студентської інформаційної діяльності та ризиків
молоді 3 питань протидії комунікацій 3 громадськістю. потрапляння в
торгівлі людьми гуманітарної політики; 

райдержадміністрації, виконавчі 
комітети сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)

ситуації торгівлі 
людьми

4) проведення широких 2022- Департаменти Обласний 2022 100,0 Підвищення
інформаційно- 2026 облдержадміністрації; соціал ьної бюджет 2023 106,4 рівня обізнаності
просвітницьких кампаній з роки та молодіжної політики. 2024 110,0 населення щодо
питань протидії торгівлі Головне управління 2025 114,4 ризиків
людьми серед населення Національної поліції у 2026 119,0 потрапляння в
тощо Вінницькій області, 

райдержадміністрації, 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад; 
громадські об’єднання (за 
згодою)

інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Відповідно 
до потреби

ситуації торгівлі 
людьми

16. Удосконалення національного 1)ггроведення навчальних 2022- Департаменти Обласний 2022 33,0 Підвищення
механізму взаємодії суб’єктів, семінарів, треншпв, круглих 2026 облдержадміністрації; соціальної бюджет 2023 36,1 кваліфікації
ЯКІ протидіють торгівлі столів тощ о 3 протидії роки та молодіжної політики. 2024 40,8 працівників, ЯКІ
людьми торгівлі людьми гуманітарної п о л і т и к и ,  охорони 

здоров’я;
Регіональний центр підвищення 
кваліфікації, обласний центр 
соціальних служб; 
райдержадміністрації. виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)

інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

44,1
55,3

Відповідно 
до потреби

здійснюють 
заходи у сфері 
протидії торгівлі 
людьми

2)включення до програм 2022- Регіональний центр підвищення Коштів не Підвищення
.. . підвищення ква'ііфікації 2026 кваліфікації. Департаменти потребу( кваліфікації

Директор Департаічеиту соціальної та молодіжної
полі іики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



педагогічних працівників 
спецкурсів з питань 
запобігання та профілактики 
торгівлі людьми

роки облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
гуманітарної політики; 
обласний центр соціальних 
служб;
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)

працівників, які 
здійснюють 
заходи у сфері 
протидії торгівлі 
людьми

3)організація та пpoвeдeнI^я 
педагогічними працівниками 
та членами національної 
тренерської мережі, 
профілактичних заходів із 
запобігання торгівлі людьми

2022 -

2026
роки

Департаменти 
облдержадміністрації: 
гуманітарної політики, 
соціальної та молодіжної 
політики;
Регіональний центр підвищення 
кваліфікації, обласний центр 
соціальних служб; 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; громадські 
об’єднання (за згодою)_________

Коштів не 
потребує

Підвищення 
кваліфікації 
працівників, які 
здійснюють 
заходи у сфері 
протидії торгівлі 
людьми

17. Надання допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі 
людьми

1)виявлення осіб, які 
постраждали від торгівлі 
людьми

2022 -

2026
роки

Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
гуманітарної політики, охорони 
здоров'я;
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб, служба 
у справах дітей 
облдержадм і ністрації; 
райдержадміністрації', виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад; фомадські 
об’єднання (за згодою)

Коштів не 
потребує

Збільшення 
кількості 
ідентифікованих 
осіб, які
постраждали від 
торгівлі людьми 
серед
внутрішньо
переміщених
осіб"
Надання
допомоги
особам,
постраждалим
від торгівлі
людьми

Директор Департаменту соціальної іа  молодіжної
політики облдержадміністрації Свіглана ЯРМ ОЛЕНКО



18.

19.

20 .

Здійснення моніторингу у 
сфері протидії торгівлі 
людьми

проведення конкурсу з 
визначення проектів, заходів), 
розроблених інститутами 
громадянського суспільства, 
для реалізації яких надається 
фінансова підтримка 
відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 12 жовтня 2011 року 
№1049 (зі змінами)

ВСЬОГО за розділом 111

1)проведення моніторингу 
виконання планів 
реабілітації осіб, які 
отримали статус особи, яка 
постраждала від торгівлі 
людьми

1)проведення конкурсу з 
визначення проектів, 
заходів), розроблених 
інститутами громадянського 
суспільства, для реалізації 
яких надається фінансова 
підтримка відповідно до 
постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 
жовтня 2011 року №1049 (зі 
змінами) тощо

2022 -

2026
роки

2022 -

2026
роки

Департаменти
облдержадміністрації: соціальної 
та молодіжної політики, 
гуманітарної політики, охорони 
здоров’я;
Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області; обласний 
центр соціальних служб, служба 
у справах дітей 
облдержадміністрації; 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад, громадські 
об’єднання (за згодою)_________
Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
виконавчі комітети сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об'єднання (за 
згодою)

ІНЩ І

бюджети

Небюджетні
джерела

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

Відповідно 
до потреби

180,0
226,0
231.0
235.0
240.0

2324,3
IV Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Забезпечити врахування 
принципу забезпечення рівних 
прав можливостей жінок і 
чоловіків та застосовувати 
тендерні підходи під час 
розроблення проектів 
нормативно-правових актів, 
стратегій розвитку області, 
міст, територіальних громад

1)проведення моніторингу 
нормативно-правових актів, 
програм регіонального 
розвитку, розвитку 
територіальних громад щодо 
їх спрямованості на 
зменшення гендерної 
нерівності, врахування 
потреб різних ф уп  жінок і 
чоловіків

Щорок Департамент соціальної та Обласний 2022
У- молодіжної політики бюджет 2023 50,0
гючина облдержадміністрації. 2024 55,0
Ю ЧИ 3 структурні підрозділи обласної 2025 60,0
2023 державної адміністрації. 2026 65,0
року райдержадміністрації

виконавчі органи сільських.
селищних, міських рад, інші 2022
фомадські об'єднання (за бюджети 2023 Відповідно
згодою) 2024 до потреби

Небюджетні 2025
джерела 2026

Покрашення 
якості надання 
послуг

Директор Депар іауіенту соціальної та молодіжної
політики обллержалміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



21. Забезпечити ефективну 
координацію діяльності всіх 
складових інституційного 
механізму забезпечення 
рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків

2)поширення кращих 
практик області з питань 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків під час заходів 
міжнародного характеру 
тощо

Щорок
У,
почина 
ючи з 
2023 
року

1) проведення засідань 
міжвідомчих рад тощо

2)забезпечення діяльності 
структурних підрозділів з 
питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і 
чоловіків, радників з питань 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і

чоловіків, запобігання та 
протидії насильству за 
ознакою статі

2022 -

2026
роки

2022 -

2026
роки

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
полі гики облдержадміністрації

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи обласної 
державної адміністрації 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об'єднання (за 
згодою)

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
структурні підрозділи обласної 
державної адміністрації 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об'єднання (за 
згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 
райдержадміністраці 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об'єднання (за

згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026
2022
2023
2024
2025
2026

150.0
172.0
198.0
227.0

Відповідно 
до потреби

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Коштів не 
потребує

Зміцнено 
спроможність 
інституційного 
механізму 
забезпечення 
рівних прав і 
можливостей 
жінок і чоловіків

Кількість
структурних
підрозділів з
питань
забезпечення
рівних прав та
можливостей

жінок і 
чоловіків.

Кількість 
радників з 
питань 
забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 
жінок і 
чоловіків, 
запобігання та

Світлані! ЯРМОЛЕНКО



протидії 
насильству за 
ознакою статі з 
розподілом за 
статтю

22. Створити умови та 
можливості для паритетної 
участі жінок і чоловіків у 
прийнятті політичних, 
економічних та соціальних 
рішень

1)проведення заходів, 
спрямованих на розвиток у 
жінок лідерських навичок 
для участі у прийнятті 
управлінських рішень та 
навичок провадження 
підприємницької діяльності

2022-

2026
Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селиш.них, 
міських рад, громадські 
об'єднання (за згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

2)проведення семінарів, 
круглих столів, тренінгів, 
тощо з питань рівного 
розподілу сімейних 
обов’язків та 
відповідальності між 
жінками і чоловіками щодо 
виховання дитини

2022 -

2026
Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і ністрації. 
Департамент гуманітарної 
політики облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад, громадські 
об'єднання (за згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

3)проведення інформаційних 
кампаній для підтримки 
культури та практики 
подолання професійної 
сефегації та розподілу 
ролей у родині й спільної 
відповідальності жінок і 
чоловіків за ведення 
домашнього господарства та 
виховання дітей, 
відповідального батьківства, 
зокрема, татівства__________

2022 -

2026
Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації. 
Департамент гуманітарної 
політики облдержадміністрації. 
Вінницький обласний центр 
зайнятості,
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад, громадські 
об'єднання (за згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
дл<ерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Директор Департаменту соціальної та мо.иодіжної
політики облдержадміністрації Світ.іана ЯРМОЛЕНКО



4)підтримка культурних 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022 Коштів не
продуктів, які 2026 молодіжної політики бюджет 2023 потребує
популяризують образ жінки- облдержадміністрації. 2024
лідерки та не містять Департамент гуманітарної 2025
стереотипності зображень політики облдержадміністрації. 2026
жінок 1 чоловіків райдержадміністрації, виконавчі 

органи сільських, селищних, 
міських рад, громадські 
об'єднання (за згодою)

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

Відповідно 
до потреби

5)проведення заходів з 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022 20,0 Сприяти більш
нагоди Міжнародного дня 2026 МОЛОДІЖНО! політики бюджет 2023 25,0 широкому
миру тощо облдержадміністрації, 

Департамент гуманітарної 
політики облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі 
органи сільських, селищних, 
міських рад, громадські 
об’єднання (за згодою)

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

27.0
29.0
31.0

залученню жінок
до активної
участі в
усіх сферах
життя
суспільства,
формуванні та
здійсненні
державної
політики;
створювати
умови для
розкриття
інтелектуальних,
духовних
і творчих
можливостей
жіноцтва

23. Забезпечити оцінювання 1)проведення дослідження у 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022
50,0становища різних груп дівчат сфері забезпечення рівних 2026 молодіжної політики бюджет 2023

і хлопців, жінок і чоловіків за прав та можливостей жінок і облдержадміністрації. 2024 60,0
допомогою аналізу даних чоловіків Головне управління статистики у 2025

80,0статистичної та Вінницькій області. 2026
адміністративної звітності за виконавчі органи сільських,
статтю, віком, місцевістю селищних, міських рад.
проживання та іншими громадські об’єднання (за Інші 2022 Відповідно
ознаками, а також проведення 
гендерних аудитів

згодою) бюджет и

Небюджетні
джерела

2023
2024
2025
2026

до потреби

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержалмінісі раиії Світлана ЯРМ ОЛЕНКО



2)розроблення статистично- 
аналітичних матеріалів, які 
дають змогу визначити 
відмінності у становищі 
різних груп жінок і 
чоловіків, а також наявні

2022-
2026

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації,
Головне управління статистики у 
Вінницькій області, 
виконавчі органи сільських,

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

54,0

!05,0

Розроблення
«гендерних
портретів»

проблеми та потреби 
(«гендерних портретів»), а 
також включення до

селищних, мюьких рад, 
фомадські об'єднання (за 
згодою)

Інші
бюджети

2022
2023
2024
2025
2026

Відповідно 
до ПОфеби

паспортів громад показників 
щодо вразливих груп 
населення 3 розподілом за 
статтю, віком

Небюджетні
джерела

3)проведення гендерних 
аудитів на підприємствах, в 
установах та організаціях, з 
них в органах державної 
влади та органах місцевого

2022-
2026

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації. 
Федерація профспілок 
Вінницької області, 
виконавчі органи сільських,

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

168,0
173.0
189.0
211.0 
220,0

Кількість 
проведених 
гендерних 
аудитів в 
організаціях та

самоврядування селищних, міських рад, 
фомадські об'єднання (за 
згодою)
підприємства, установи, 
організації (за згодою)

Інщі
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Відповідно 
до потреби

системи
управління
охороною
здоров'я

24. Забезпечити впровадження 
гендерно орієнтованого 
підходу у бюджетний процес 
на місцевому рівні

1)проведення гендерного 
аналізу бюджетних програм 
на місцевому рівні

2023-
2026
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
Департамент фінансів 
облдержадміністрації. 
Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об'єднання (за 
згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

2022
2023
2024
2025
2026

10,0
15.0
16.0 
19,0

Відповідно 
до потреби

Забезпечено 
впровадження 
гендерію 
орієнтованого 
підходу у 
бюджетний 
процес на 
місцевому рівні

2)проведення навчань з 
питань впровадження 
гендерно орієнтованого 
підходу

2022-
2026

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад.

Обласний
бюджет

2022
2023
2024
2025
2026

32.0
34.0
36.0
38.0 і

фомадські об'єднання (за і

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержалмінісі рації

Світлана ЯРМОЛЕНКО



згодою)
Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

25. Забезпечити рівний доступ до 1)забезпечення інтеграції 2022- Департамент гуманітарної Коштів не Кількість
освіти та професійного тендерних підходів в 2026 політики облдержадміністрації. потребує педагогічних
навчання для дівчат і хлопців. ОСВІТНІЙ п роцес, 3 них райдержадміністрації. працівників, які
ж ін ок  ! ЧОЛОВІКІВ включення до програм 

підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 
спецкурсів 3 тендерних 
питань

виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад (за 
згодою)
громадські об'єднання (за 
згодою)

проищли 
навчання з 
питань 
забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 
жінок і
чоловіків, осіб 
(за статтю)

2)проведення серед дітей. 2022- Департамент гуманітарної Обласний 2022 Коштів не
учнівської та студентської 2026 політики облдержадміністрації. бюджет 2023 потребує Підвишення
молоді, інформаційних райдержадміністрації, 2024 рівня обізнаності
кампаній з питань викон авч і орган и  сільських. 2025 молоді
забезпечення прав та селищних, міських рад , 2026
можливостей жінок 1 громадські об’єднання (за
чоловіків згодою) Інші

бюджети

Небюджетні
джерела

Відповідно 
до потреби

3)проведення 2022- Департамент гуманітарної Обласний 2022 Коштів не Створено умови
профорієнтаційних заходів 2026 політики облдержадм і н істрації. бюджет 2023 потребує для зменшення
серед учнівської та райдержадм і ністрації. 2024 впливу
студентської молоді, Вінницький обласний центр 2025 гендерних
спрямованих на подолання зайнятості. 2026 стереотипів на
тендерних стереотипів щодо виконавчі органи сільських, вибір майбутньої
« Ж І Н О Ч И Х »  І «чоловічих» селищних, міських рад. Інші професії
професій і видів діяльності громадські об'єднання (за 

згодою)
бюджети

Небюджетні
джерела

Відповідно 
до потреби

дівчатами та 
хлопцями

26. Забезпечити доступ до 1)проведення інформаційних 2022 - Департамент охорони здоров’я Обласний 2022 Коштів не Забезпечення
високоякісних медичних та просвітницьких 2026 та реабілітації бюджет 2023 потребуе можливості
послуг, у том у ЧИСЛІ п ослуг 3 кампаній/заходів лля Облдержадм і ііістрації. 2024 жінок та

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації < вії лана ЯРМОЛЕНКО



охорони репродуктивного 
здоров’я, враховуючи різні 
потреби жінок та чоловіків, 
особливо тих, які перебувають 
у складних життєвих 
обставинах, зумовлених, 
зокрема, Інвалідністю, 
наявністю невиліковних 
хвороб та хвороб, що 
потребують тривалого 
лікування, а також з сільської 
місцевості та інших 
соціальних груп, які зазнають 
множинної дискримінації

формування культури 
відповідального ставлення 
до власного здоров’я серед 
дівчат, хлопців, жінок і 
чоловіків

райдержадміністрації, 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об'єднання (за 
згодою)

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2025
2026

Відповідно 
до потреби

чоловіків 
користуватися 
рівними правами 
та
можливостями 
людського 
розвитку у сфері 
освіти, охорони 
здоров’я, 
соціального 
захисту, 
культури та 
спорту

2)забезпечити безбар’єрниіі 2022- Департамент охорони здоров’я Обласний 2022 Коштів не
доступ для жінок і чоловіків 2026 та реабілітації бюджет 2023 потребує
3 інвалідністю та інших облдержадміністрації. 2024
маломобільних груп до райдержадміністрації, 2025
медичних закладів області та виконавчі органи сільських, 2026
санітарного обладнання. селищних, міських рад,
впровадити спеціалізовані громадські об’єднання (за Інші
доступи до комунікацій та згодою) бюджети Відповідно
обладнання гінекологічних до потреби
кабінетів Небюджетні

джерела
27. Забезпечити мінімізацію 1)проведення навчань для 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022 12,0 Створено умови

негативних наслідків соціальних працівників з 2026 молодіжної політики бюджет 2023 14,0 для соціальної
складних життєвих обставин, питань врахування облдержадміністрації. 2024 15,0 захищеності
особам / сім’ям, які в них тендерного підходу при Вінницький регіональний центр 2025 16,0 жінок і чоловіків
перебувають через соціальну роботі 3 вразливими групами підвищення кваліфікації, 2026 різних груп
підтримку та соціальний жінок і чоловіків Вінницький обласний центр населення для
захист вразливих груп соціальних служб. попередження
населення із врахуванням виконавчі органи сільських. Інші 2022 бідності
різних потреб жінок та селищних, .міських рад. бюджети 2023
чоловіків громадські об'єднання (за 2024

згодою) Небюджетні 2025
джерела 2026

2)надання якісних і 2022- Департамент гуманітарної
—----- * ----------

Обласний 2022 Коштів не
доступних п ослуг 3 2026 політики облдержадміністрації, бюджет 2023 потребує
дошкільної освіти дітям 3-5 Департамент соціальної та 2024
років , 3 них у с ільськ ій молодіжної політики 2025
місцевості облдержадміністрації. 2026

! рай держ адм ін істрац ії.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМ ОЛЕНКО



виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об'єднання (за 
згодою)

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

Відповідно 
до потреби

28.

29.

3)забезпечення розвитку 
якісних і доступних послуг з 
догляду за дітьми, 
популяризація послуги 
«муніципальна няня»

2022-

2026
Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

Забезпечити оцішовання 
залучення до фізичної 
культури та спорту різних 
груп дівчат і хлопців, жінок і 
чоловіків

1)проведення аналізу стану 
залучення до занять 
фізичною культурою 
вразливих груп дівчат та 
хлопців, використання 
наявної інфраструктури та 
потреб в її розширенні з 
урахуванням інтересів дівчат 
та хлопців

2022-

2026

Департамент гуманітарної 
політики облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об'єднання (за 
згодою)

Формувати позитивний імідж 
та сприяти ширшому 
залученню дівчат та жінок до 
занять фізичною культурою та 
спортом, створювати 
паритетні умови відбору та 
навчання для дівчат і хлопців 
у всіх видах спорту та не 
допу скати втрати 
кваліфікованих кадрів

1)проведення 
просвітницьких та 
інформаційних заходів, 
забезпечення доступу дітей з 
сільської місцевості 
(особливо дівчат) до послуг 
дитячо-юнацького спорту, 
налагодження співпраці 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл та шкіл 
вищої спортивної 
майстерності щодо набору 
дівчат за видами спорту, у 
яких представлені виключно 
чоловіки, запровадження 
мотивації спортсменів за 
високі спортивні результати

2022 -

2026
Департамент гуманітарної 
політики облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об’єднання (за 
згодою)

Директо}) Департаменту соціальної та молодіжної
політикн облдержалміністрації

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Створено умови 
для забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 
дівчат та 
хлопців, жінок і 
чоловіків у сфері 
фізичної 
культури та 
спорту

Світлана ЯРМОЛЕНКО



(як чоловіків, так і жінок), 
проведення інформаційної 
кампанії за участю 
спортсменок та спортсменів 
шкіл вищої спортивної 
майстерності

ЗО. Забезпечити системність 1)розроблення, виготовлення 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022 50,0 Підвищення
підвищення обізнаності, та розповсюдження 2026 молодіжної політики бюджет 2023 52,7 рівня обізнаності
формування гендерної інформаційно- облдержадміністрації 2024 54,0 населення
чутливості, розвінчування комунікаційних матеріалів з Структурні підрозділи 2025 56,0 3 питань
стереотипів, тощо для різних гендерних питань тощо облдержадміністрації, які є 2026 57,0 забезпечення
фуп населення розпорядниками бюджетних рівних прав та

коштів можливостей
Територіальні органи ЦОВВ Інші 2022 Відповідно жінок і чоловіків
Виконавчі органи сільських. бюджети 2023 до потреби
селищних, міських рад (за 2024
згодою) Небюджетні 2025
громадські об'єднання (за джерела 2026
згодою)

2)проведення 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022 50,0 Підвищення
просвітницьких кампаній з 2026 молодіжної політики бюджет 2023 52,7 рівня обізнаності
питань забезпечення рівних облдержадм іністрації, 2024 54,0 населення
прав та можливостей жінок і Структурні підрозділи 2025 56,0 3 питань
чоловіків, 3 них щодо облдержадм і ністрації, 2026 57,0 забезпечення
формування гендерної виконавчі органи сільських, рівних прав та
чутливості, розвінчування селищних, міських рад, можливостей
стереотипів громадські об'єднання (за Інші 2022 Відповідно жінок і чоловіків
для різних груп населення. згодою) бюджети 2023 до потреби
зокрема жінок похилого 2024
віку, сільських жінок, жінок Небюджетні 2025
3 інвалідністю, тош;о джерела 2026
3)підтримка діяльності 2022- Департамент гуманітарної Обласний 2022 Коштів не
осередків гендерної освіти 2026 політики облдержадміністрації. бюджет 2023 потребує

заклади вииюї освіти (за згодою) 2024
Департамент соціальної та 2025
молодіжної політики 2026
облдержадміністрації. Інші
виконавчі органи сільських. бюджети Відповідноселищних, міських рад (за
згодою) Небюджетні до потреби

фомадські об’єднання (за джерела
1 згодою)

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
полії ики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



31. Забезпечити розвиток 1)проведення навчань з 2022- Департамент соціальної та Обласний 2022 42,0
гендерних компетенцій питань забезпечення рівних 2026 молодіжної політики бюджет 2023 46,0
державних службовців. прав та можливостей жінок і облдержадміністрації. 2024 48,0
посадових осіб органів чоловіків для державних Вінницький регіональний центр 2025 50,0
місцевого самоврядування. службовців та посадових підвищення кваліфікації, 2026
організацій, установ та осіб органів місцевого райдержадміністрації,
підприємств самоврядування з питань виконавчі органи сільських,

гендерної рівності, селищних, міських рад, Інші 2022
Відповіднопроведення гендерної громадські об'єднання (за бюджети 2023

експертизи, гендерних згодою) 2024 до потреби
аудитів тощо Небюджетні

джерела
2025
2026

32. Створити дієві механізми І)забезпечення діяльності 2022- Структурні підрозділи обласної Інші 2022 Відповідно Створення
попередження та реагування експертних рад з питань 2026 державної адміністрації. бюджети 2023 до потреби комплексної
на прояви дискримінації за дискримінації за ознакою роки райдержадміністрації. 2024 системи
ознакою статі статі виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад, 
громадські об’єднання; (за 
згодою)

Небюджетні
джерела

2025
2026

реагування на 
випадки 
дискримінації за 
ознакою статі, 
надання 
допомоги 
постраждалим 
від
дискримінації на 
національному 
та місцевому 
рівнях і 
запобігання 
такій
дискримінації

2) проведення 2022- Структурні підрозділи обласної Коштів не
інформаційно- 2026 державної адміністрації. потребує
роз’яснювальної роботи роки рай держадм і н істрації.
щодо включення до виконавчі органи сільських,
колективних договорів селищних, міських рад,
положень гендерної рівності фомадські об’єднання; (за 

згодою)

Директор Департамен іу соціальної та молодіжної
політики облдержадмініс грації Світлана ЯРМ ОЛЕНКО



33. Популяризувати через засоби 
масової інформації та медіа 
питання забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і 
чоловіків для зменшення 
тендерної нерівності, 
формування нульової 
толерантності до насильства, 
дискримінації за ознакою 
статі та множинної 
дискримінації, розвінчання 
гендерних стереотипів, 
недопущення сексизму, 
об’єктивне ставлення до 
жінок в інтерв’ю, репортажах, 
публікаціях, а також 
висвітлення їхньої 
багатогранної ролі задля 
уникнення стереотипів та 
дискримінації______________

1)проведення моніторингу 
засобів масової інформації 
на предмет висвітлення 
питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і 
чоловіків, наявності 
дискримінаційних та 
сексистських висловлювань, 
зображення жінок і 
чоловіків (шляхом контент- 
аналізу)

2)висвітлення на офіційних 
веб-сайтах органів 
державної влади заходів з 
питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і 
чоловіків

2024

ВСЬОГО за розділом IV

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

2022-

2026

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об’єднання; (за 
згодою)

Обласний
бюджет

Інші
бюджети

Небюджетні
джерела

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад, 
громадські об’єднання; (за 
згодою)______ __

2022
2023
2024
2025
2026

Коштів не 
потребує

Відповідно 
до потреби

Коштів не 
потребує

Підвищення 
рівня обізнаності 
населення 
з питань 

забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 
жінок і чоловіків

3401,4

14801,1

Кількість
опублікованих
матеріалів

Дирекюр Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації Світлана ЯРіМОЛЕНКО

Дирекюр Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО



АНАЛІТИЧНА ДОВІДНА

ДО проекту рішення обласної Ради «Про Обласну комплексну програму 
підтримки сім ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав 
і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до

2026 року»

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому 
насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, 
попередження торгівлі людьми на період до 2026 року розроблена відповідно до 
законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про охорону 
дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 
протидію торгівлі людьми», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 
Україні», «Про соціальні послуги», Сімейного кодексу України, та на виконання 
Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період 
до 2027 року і відповідає операційній цілі 3.1. «Створення системи забезпечення 
найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг».

Метою Програми є;
забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї, 

спрямованої на формування самодостатньої сім ’ї та ЇТ здатності до 
усвідомленого народження і виховання дітей;

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, в тому числі дітей, та надання їм допомоги.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
Програми, становить 14801,1 тис. грн.

Затвердження цієї Програми дозволить запровадити ефективний механізм 
партнерства та взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими 
організаціями. Програма реалізується протягом 2022-2026 років.

Директор департаменту 
соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО

Інна Курдеш а 61-16-80


