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ВІШПЩЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ №294

24 грудня 2021 р. 15 сесія 8 скликання

Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 
2016 року № 226 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім’ї,

запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на 

період до 2021 року» за 2017 - 2021 роки

ВІДПОВІДНО ДО статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 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, враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації та висновок постійної комісії з 
питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та ветеранів, 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 
7 скликання від 20 грудня 2016 року №226 «Про Обласну комплексну 
програму підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми 
на період до 2021 року» за 2017 - 2021 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 
населення та ветеранів (Грубеляс І.П.).

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



Додаток 1
до рішення /£сесїі обласної Ради 
скликання

ШФОРМАЦЮ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
за 2017-2021 роки

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
Вінницька обласна Рада
Вінницька обласна державна адміністрація
Департамент охорони здоров’я і реабілітації облдержадміністрації 
Департамент фінансів облдержадміністрації
Департамент гуманітарної політики облдержадміністрації
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації 
Головне управління Національної поліції у Вінницькій області;
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 інщі

Директор Департаменту соціальної та молодіжної
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради Людмила ГРАБОВИЧ



Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року (рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 №226)

1. Виконання заходів і завдань Програми

№
з/п

1.

Заплановані заходи
Назва, зміст 

заходу/напрям 
діяльності

Забезпечення 
системного та 
комплексного підходу 
щодо реалізації 
політики у сфері 
підтримки сім’ї  та 
демографічного 
розвитку, спрямованої 
на формування 
самодостатньої сім’ї, її 
здатності до 
усвідомленого 
народження і 
виховання дітей
1.1) Забезпечення 
діяльності міжвідомчої 
ради з питань 
підтримки сім’ї_______
1.2) Організація та 
проведення 
соціологічних 
досліджень з питань

Запланований результат

Посилення механізму 
взаємодії у сфері підтримки 
сім’ї

Посилення механізму 
взаємодії у сфері підтримки 
сім’ї

Назва, зміст заходу/напрям діяльності
Фактично проведені заходи

І. Підтримка сім’ї  та  демографічний 
_____________ розвиток

В області створена та функціонує 
обласна Міжвідомча рада з питань сім’ї, 
гендерної рівності, запобігання 
домашньому насильству та протидії 
торгівлі людьми (розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 
01.03.2018 № 165 «Про обласну 
міжвідомчу раду з питань сім’ї, гендерної 
рівності, запобігання домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми»). 
Затверджено склад та Положення 
Міжвідомчої ради.

Проведення соціологічного
дослідження з питань сім’ї.

Досягнуті результати

Протягом 2017-2021 років постійно 
проводилися засідання Міжвідомчої ради з питань 
сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми.

Проведено соціологічне дослідження з питань
сім І.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМ ОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



2.

СІМ 1__________________________

1.3) Підготовка
щорічної доповіді з 
питань сім’ї

Посилення механізму 
взаємодії у сфері підтримки 
сім’ї

Департамент соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
(далі -  Департамент) щопівроку здійснює 
облік багатодітних сімей.

Підвищення престижу 
сім’ї, популяризація 
сімейних цінностей
2.1) Проведення
круглих столів,
конференцій, 
фестивалів, тощо з 
питань зміцнення 
інституту сім’ї

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

Проведено заходи щодо 
підвищення престижу сім’ї, популяризація 
сімейних цінностей.

у  закладах загальної середньої освіти 
проведено виховні бесіди, години 
спілкування з дітьми та учнівською 
молоддю, з них: «Інститут сім’ї: шляхи 
вдосконалення», «Родина -  благополуччя і 
достаток», «Українська родино, чи

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації (далі -  
Департамент) щопівроку збирає та узагальнює 
інформацію щодо стану багатодітних сімей в 
області. Так, станом на 1 січня 2017 року в області 
проживали 14122 багатодітні сім’ї, в яких 
виховувались 47711 дітей.

Станом на 1 січня 2021 року в 
області проживали 15184 багатодітні сім’ї, що на 
7,52 % більше в порівнянні з відповідним періодом
2017 року. В цих сім’ях виховувались 51490 дітей.

Станом на 1 липня 2021 року в 
області проживає 14125 багатодітні сім’ї, в яких 
виховується 48064 дітей, а саме:

у 10672 сім’ях виховуються три дитини 
(32016 дітей);

у 2176 сімей виховуються чотири дитини 
(8704 дітей);

у 788 сім’ях виховуються п’ятеро дітей (3940 
дітей);

у 247 сім’ях виховуються шестеро дітей (1482 
дітей);

у 113 сім’ях виховуються семеро дітей (791 
дітей);

у 67 сім’ях виховуються восьмеро дітей (536 
дітей);

у 40 сім’ях виховуються дев'ятеро дітей (360 
дітей);

у 22 сім’ї  виховуються десять і більше дітей 
(235 дітей).

З метою підвищення ролі родинного 
виховання у суспільстві з 25 червня по 15 липня
2020 року Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації організовано та 
проведено обласний конкурс дитячого відеоролика 
«Щаслива родина -  душа України». Учасниками 
конкурсу стали діти трьох категорій, представлено 
40 робіт.

У закладах освіти проведено понад 10000

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



щаслива ти?». Конференції, фестивалі, 
круглі столи за участю батьків, юристів 
права «Права та обов’язки батьків, дітей», 
«Сімейний затишок — основа держави», 
«Абетка сімейного життя» тощо.

Проведено навчально-практичні 
семінари, семінари-тренінги щодо 
вивчення потреб дітей, з питань 
застосування у процесі сімейного 
виховання методів, які коригують 
поведінку дітей.

в  закладах культури та бібліотеках 
області проведено бесіди, години 
спілкування, тематичні вечори, книжкові 
виставки, літературні викладки, перегляди 
літератури, спрямовані на підвищення ролі 
жінки-матері, сім’ї  у духовному та 
інтелектуальному розвитку молоді і дітей 
тощо

заходів, охоплено 160000 дітей та учнівської 
молоді.

2.3) Проведення
обласного конкурсу 
«Молода сім’я року», 
сімейних таборів, 
форумів, тощо

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

проведено заходи, спрямовані на
формування культури сім’ї, сімейних
цінностей, позитивного відношення до 
інституту сім’ї.

у  серпні 2017 року спільно з громадською 
організацією «Молодіжна Академія Креативу» 
проведений дводенний фестиваль сімейного 
тімбілдінгу на базі дитячого санаторія 
«Подільський Артек». У заході взяли участь сім 'ї 
учасників антитерористичної операції. Кожна сім’я 
мала змогу виготовити патріотичні обереги 
«Янгол» та брелок в техніці «Лялька-мотанка», 
створення вітальної 3D листівки та розпис 
медового пряника глазур’ю.

, 24-26 серпня 2018 року Департамент 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації спільно з громадською 
організацією «Соціально-Культурний Простір» 
провів другий фестиваль сімейного тімбілдінгу для 
багатодітних сімей області. Захід відбувся у  ТОВ 
«Маяк-ЛТД» (с. Селище, Тиврівський район). 
Учасниками фестивалю стали 8 сімей (16 батьків, 
29 дітей) з Вінницького, Немирівського, 
Тиврівського та Шаргородського районів.
_____Проведено фестиваль сімейного тімбілдінгу

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМ ОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



для багатодітних сімей області. Захід відбувся за 
ініціативи громадської організації «Соціально- 
Культурний Простір» за підтримки Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадмін істрації.____________________________

2.4) Проведення
інформаційно- 
просвітницьких та 
рекламних кампаній, 
інших заходів, щодо 
утвердження 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

Здійснено виготовлення /
розповсюдження соціальної реклами, 
спрямованої на формування
відповідального батьківства.

Центрами соціальних служб області 
проведено інформаційно-просвітницькі 
заходи під час оздоровлення та відпочинку 
дітей в оздоровчих закладах, висвітлено 
інформацію в мережі Інтернет.

Протягом 2017 року виготовлено та 
розповсюджено інформаційно-просвітницьку
іфодукцію: інформаційна закладка «Що таке 
сім’я?» (2400 шт.); буклет «Власна справа» (500 
шт.). в  містах та районах області проведено низку 
заходів з питань утвердження сімейних цінностей з 
метою відродження національних родинних 
традицій, популяризації звичаїв української 
родини, моральних цінностей сім’ї, виховання 
підростаючого покоління, зокрема районний 
фотоконкурс «Миттєвості сімейного щастя» 
(Барський р-н); «Свято вареників» (Жмеринський 
район), семінар «Я і родина» (Піщанський р-н); 
молодіжно-розважальну програму «Романтичне 
побачення»: виставка весільних ретро світлин 
«Миттєвості створення сім’ї» з метою вшанування 
династії творчих родин та подружні пари, які 
відзначали 50-річний ювілей подружнього життя 
(м. Козятин);

інформаційні години в бібліотеках міст та 
районів області «Мама, тато, я -  сім’я моя», 
«Здорова сім’я, здорова нація», виховні години 
«Моє сімейне дерево».

Протягом 2018 року виготовлено та 
розповсюджено інформаційно-просвітницьку
продукцію, а саме: інформаційна закладка «Що 
таке сім’я?» (1250 шт.); інформаційна закладка «Всі 
діти рівні у правах» (1250 шт.); інформаційна 
закладка «Безпека в інтернеті» (8000 шт.); буклет 
«Виховання -  це просто!?» (4000 шт.).

Навчально-методичним Центром
психологічної служби системи освіти Вінницької 
області у 2018 році проведено такі заходи:

«Роль психологічної служби у формуванні 
батьківських компетентностей, які дадуть

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕШСО

Людмила ГРАБОВИЧ



Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

можливість забезпечити підліткам безпечне життя в 
соціумі»;

«Позитивна психологія -  новий напрямок 
науки в допомозі формування сприятливих умов 
для виховання дітей у родині»;

просвітницькій захід для батьків дітей 
молодшого шкільного віку «Створення емоційного 
мікроклімату в сім’ї. Навички реагування на 
конфліктні ситуації в спілкуванні з дитиною».

Проведено 57 заходів, охоплено 751 особу.
Також проведено наради директорів, 

заступників директорів на теми: «Організація 
діяльності закладу освіти щодо попередження 
конфліктів, насильства, жорстокого поводження в 
шкільному та сімейному середовищі», «Про 
системний педагогічний, психологічний та 
соціально-педагогічний супровід дітей із сімей 
учасників АТО, переселенців», «Про посилення 
просвітницької роботи відповідальних за виховну 
роботу та працівників психологічної служби з 
батьківською громадськістю щодо запобігання 
насильства та жорстокого поводження над дітьми», 
«Про посилення роботи шкіл у напрямку протидії 
торгівлі людьми». Всього гфоведено 39 нарад, 
охоплено 543 особи.

Службами у справах дітей області 
організовано проведення 28 вересня 2018 року 
Всеукраїнської акції -  флеш-моб «Усиновлення -  
це любов на все життя». Під час проведення акції 
розповсюджено інформаційні брошури про 
усиновлення та сімейні форми виховання, а також 
проведено міні-інтерв’ю з дітьми про їх бажання та 
мрії.

У 2019 році Департментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації спільно
з громадською організацією «Бюро інституційного 
розвитку» проведено інформаційні кампанії у 
напрямку підтримки ефективних моделей 
комунікацій у родинах, в рамках якої виготовлено 
та розповсюджено інформаційні буклети та флаєри.
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2.5) Виготовлення 
соціальної реклами, 
спрямованої на
формування 
відповідального 
батьківства,
попередження раннього 
соціального сирітства

З.Посилення орієнтації

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

Постійно здійснюється
розповсюдження соціальної реклами, 
спрямованої на формування
відповідального батьківства,
попередження раннього соціального 
сирітства, виготовленої/наданої
Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, обласним 
центром соціальних служб, службою у 
справах дітей облдержадміністрації.

При жіночих консультаціях міст та

У 2019 році Департментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації спільно
з громадською спілкою «Інститут місцевої 
демократії «Відкрите суспільство» проведено 
інформаційно-просвітницьку кампанію,
спрямовану на формування відповідального 
ставлення до батьківства, в рамках якої 
виготовлено З відеоролика, які транслювалися в 
громадському транспорті та розміщенні на 
офіційній сторінці Департаменту у соціальній 
мережі fecebook/

Практичними психологами закладів загальної 
середньої освіти області у 2019 році проведено 
інформаційно-просвітницькі заходи: «Сім’я — 
запорука благополуччя», «Розв’язання конфліктів у 
сім’ї». Також проведено семінар «Міцна сім’я — 
міцна держава», «Школа і сім’я -  педагогіка 
партнерства», лекцію «Здорова дитина -  здорова 
нація», майстер -  клас творчих сімей «Творча 
родина -  творча країна», спортивне свято «Тато, 
мама, я - спортивна сім’я». Загалом проведено 771 
захід, якими охоплено 25680 осіб.

В містах та районах області також 
організовано та проведено родинні свята,
фестивалі, тощо.______ __________________________

Виготовлено та розповсюджено понад 40 
тисяч одиниць інформаційної продукції щодо 
відповідального батьківства, захисту прав дитини, 
попередження соціального сирітства.

У 2017 році при жіночих консультаціях міст

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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шлюб,

та

на
відповідальне 
батьківство 
відповідальне 
материнство
3.1) Створення та 
забезпечення діяльності 
«Школи щасливої сім’ї»

4. Підготовка молоді 
до подружнього життя
1) Проведення лекцій, 
семінарів, тренінгів, 
зустрічей, бесід,
батьківських всеобучів, 
тощо

підвищення престижу СІМ 1 
та утвердження
пріоритетності сімейних 
цінностей; удосконалену 
форм допомоги молоді з 
питань шлюбу, сім’ї  та 
виховання дітей

Формування у молоді 
позитивного відношення до 
інституту сім’ї

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

районів області . працюють кабінети 
планування сім’ї.

З метою пропаганди сімейних 
цінностей у молодіжному середовищі 
спільно з центрами соціальних служб 
області через спеціалізовані формування 
«Мобільний консультативний пункт 
соціальної роботи» проведено заходи, 
спрямовані на підготовку молоді до 
сімейного життя.

в  навчальних закладах області 
проведено лекції, семінари, виховні 
години, круглі столи, бесіди, батьківські 
всеобучі на теми: «Стосунки з батьками», 
«Погляд у майбутнє», «Формування та 
ведення сімейного бюджету», «Життєві 
цінності», «Уявлення про майбутнє 
подружнє життя», «Мистецтво 
спілкування в сім’ї», тощо.

Семінари, батьківські всеобучі 
(онлайн): «Щаслива родина -  щаслива 
країна», «Моя сім’я -  найкраще 
багатство», «Любов до батьків», «Вчимося 
жити разом» тощо.

та районів області забезпечено роботу кабінетів 
планування сім’ї. З метою пропаганди сімейних 
цінностей у молодіжному середовищі спільно з 
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді через спеціалізовані формування 
«Мобільний консультативний пункт соціальної 
роботи» проведено ряд групових заходів, 
спрямованих на підготовку молоді до сімейного 
життя.

За підтримки Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
громадською організацією «Інститут місцевої 
демократії «Відкрите суспільство» 11 червня 
2019 року проведено Дебатну студію серед 
студентської молоді, присвячену Дню родини. 
Охоплено 70 осіб.

За підтримки Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
протягом 2018 року громадською організацією 
«Філософія Серця» реалізовувався соціальний 
проект «Молодь на шляху до подружнього життя». 
Семінари-тренінги відбулися в 6 містах обласного 
значення та 27 районах області. В них взяли участь 
представники сільських рад, об’єднаних 
територіальних громад області, а також активна 
молодь.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 19 вересня 
2018 року провів семінар-нараду «Підтримка сім’ї 
та демографічний розвиток, завдання в умовах 
сьогодення» для спеціалістів структурних 
підрозділів, відповідальних за реалізацію державної 
сімеіїної політики. Охоплено близько зо осіб.

Підвищено рівень відповідальності у молоді 
позитивного ставлення до інституту сім’ї. В 
закладах освіти області у 2018 році проведено:

батьківські всеобучі: «Сім’я як основа 
державності», «Батьки і діти. Стилі виховання в 
сім’ї», «Мистецтво бути батьками», «Сімейні
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традиції та їх роль у вихованні дітей», «Виховання 
громадянина у сім’ї», «Найвигідніша інвестиція - 
це інвестиція в дітей та їх освіту», «Хлопчиська і 
дівчиська: особливості виховання», «Батьки 
головні вихователі своєї дитини», «Роль сімейних 
традицій, захоплень у вихованні дітей», 
«Спілкування підлітків з дорослими», «Моя дитина 
вже доросла», «Формування здорового способу 
життя в умовах родини», «Насилля як вид 
неправильного виховання», «Роль сім’ї  в 
організації процесу розвитку пізнавальних 
можливостей дітей»;

брейн-ринг «Хлопчики і дівчатка -  два різних 
світи»;

лекції «Подолання гендерних стереотипів", 
Тренінг «Жити разом», «Родинна просвіта»;

години спілкування, бесіди: «Репродуктивне 
здоров’я молоді», «Шлюб. Одруження. Дитина», 
«Люди сильні одне одним», «Твоє майбутнє — від 
чого воно залежить», «Моя майбутня родина», 
«Тендер і стосунки між статтями»;

тренінги «Керуй своїм життям», «Рухаємося 
до партнерської сім’ї. Родина -  фортеця дитини», 
«Насилля як вид неправильного виховання», 
«Насильство в сім’ї»;

засідання за круглим столом «Шлюб, сім'я, 
щаслива родина», «Дитинство починається з 
любові».

Загалом проведено понад 12 тис. заходів, 
охоплено 123 тис. дітей та учнівської молоді.

У 2020 році проведено тренінговий курс 
«Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також осіб
з їх числа» в інтернатних закладах області. 
Охоплено 43 випускники._________________________

4.2) Здійснення
підготовки випускників 
шкіл-інтернатів, 
студентів навчальних 
закладів з числа дітей-

Підвищення рівня
готовності випускників до 
самостійного життя 
Підвищення рівня
обізнаності дітей-сиріт та

В області постійно проводиться 
соціальна робота із дітьми-сиротами, 
дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, та особами із їх числа.

Впровадх<ено тренінговий курс

У 2018 році тренінговим курсом «Соціальна 
адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також осіб з їх числа» в 
інтернатних закладах області охоплено 
64 випускника.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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сиріт, дітей,
позбавлених 
батьківського 
піклування, 'осіб з їх 
числа до сімейного 
життя та самостійного 
проживання у громаді; 
виготовлення 
інформаційних 
матеріалів

дітей, позбавлених
батьківського піклування, 
та осіб з їх числа щодо їх 
прав для -підготовки до 
самостійного життя

5.Вироблення дієвих 
механізмів соціальної 
підтримки сімей, в 
тому числі
багатодітних, 
малозабезпечених та 
сімей, які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах
1) Забезпечення
виготовлення бланків 
посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї  та 
дитини з багатодітної 
сім’ї
5.2) Проведення
заходів, спрямованих на 
активізацію участі 
соціально 
відповідального 
бізнесу, територіальних 
громад у соціальній 
підтримці сімей шляхом 
проведення нарад, 
семінарів, круглих 
столів, створення
інформаційного 
простору, тощо V сфері

Забезпечення
посвідчень

бланками

«Соціальна адаптація дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а 
також осіб з їх числа» в інтернатних 
закладах області.

Сприяння активізації
громад щодо соціальної 
підтримки сім’ї; 
покращення економічних 
умов функціонування сім’ї

Всі багатодітні сім’ї  та діти з 
багатодітних сімей області забезпечені 
бланками посвідчень батьків багатодітних 
сімей та дитини з багатодітної сім’ї.

За кошти обласного бюджету 
виготовлено бланки посвідчень батьків 
багатодітних сімей та дитини з 
багатодітної сім’ї.

Проведено заходи в містах та районах 
області з представниками територіальних 
громад, відповідальними за реалізацію 
державної сімейної політики, з метою 
підтримки багатодітних малозабезпечених 
сімей району та щодо профілактики 
складних життєвих обставин і дитячого 
сирітства, організації роботи по 
влаштуванню дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
розвитку сімейних форм виховання.

У 2019 році тренінговим курсом «Соціальна 
адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклз^ання, а також осіб з їх числа» в 
інтернатних закладах області охоплено 
43 випускники.

Розповсюджено інформаційні матеріали для 
студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа щодо 
захисту прав, ефективності використання власних 
коштів, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа та особливостей квартирного обліку_________

Станом на 1 жовтня 2021 року в області всі 
багатодітні сім’ї забезпечені посвідченнями батьків 
багатодітної сім’ї  та дитини з багатодітної сім’ї.

У І півріччі 2021 року Департамент отримав 
від Мінсоцполітики та видав
райдержадміністраціям та міським радам міст 
обласного значення 1000 бланків посвідчень 
батьків багатодітної сім’ї  та 4000 бланків 
посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.

Станом на 01 липня 2021 року видано 
посвідчень батьків -  1198, дітей -  2733; зіпсовано 
бланків посвідчень батьків -  23, дітей — 36. 
Залишок бланків посвідчень складає: батьків - 
3578, дітей-4929.

Проведено заходи, спрямовані на активізацію 
участі соціально відповідального бізнесу, 
територіальних громад у соціальній підтримці 
сімей шляхом проведення нарад, семінарів, круглих 
столів, створення інформаційного простору у сфері 
соціальної підтримки сімей тощо.

Також Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 31 березня 
2021 року провів навчальний семінар з гштань 
реалізації державної сімейної політики для 
працівників територіальних громад області. П ід  час 
навчального семінару розглянуто низку питань, 
зокрема, щодо підготовки документів стосовно

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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соціальної
сімей.

підтримки

5.3) Сприяння розвитку 
громадських об’єднань, 
діяльність яких
спрямована на
підтримку сім’ї

5.4) Здійснення
своєчасного виявлення та 
соціального супроводу 
сімей, які опинились у
складних
обставинах,
надання
адресних
послуг та
навчальних
тренінгів.

життєвих 
шляхом 

комплексу 
соціальних 

проведення 
семінарів, 

нарад для
фахівців, які здійснюють 
соціальну роботу

Сприяння активізації
громад щодо соціальної 
підтримки сім’ї; 
покращення економічних 
умов функціонування сім’ї

Зменщення кількості сімей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Проведено низку 
спрямованих на підтримку сім’ї.

заходів,

Виявлено, поставлено на облік, 
надано соціальні послуги та здійснено 
соціальний супровід сімей, які 
перебувають у складних лситтєвих 
обставинах.

Проведено навчання для працівників 
центрів соціальних служб області, які 
надають послуги сім’ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах.

Проведено зовнішню оцінку якості 
соціальної послуги соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних 
життєвих обставинах, що надавалася 
центрами соціальних служб.

Проведено наради, навчальні 
семінари та тренінги щодо надання 
соціальних послуг сім’ям, які перебувають 
складних життєвих обставинах.

присвоєння почесного звання України «Мати- 
героїня», обліку багатодітних сімей, видачі 
посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім ’ї. У 
заході взяли участь посадові особи, відповідальні за 
реалізацію державної сімейної політики.

Заходи з підтримки сім’ї  проведено 
Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації спільно з такими 
громадськими організаціями: «Молодіжна 
Академія Креативу», «Фундація суспільного 
розвитку», «Соціально-активна спільнота», 
«Об’єднання переселенців «Спільна справа».

Протягом 2017 року на обліку ЦСССДМ 
області знаходилися 5110 сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, з них 1096 взято на 
облік безпосередньо у 2017 році. Соціальний 
супровід забезпечено 908 сім’ям даної категорії, з 
них 484 взято під супровід протягом 2017 року. 
Вінницьким обласним центром соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді проведено 2 п’ятиденних 
навчання за Програмою підвищення кваліфікації 
щодо виявлення сімей (осіб), які перебувають у 
складних життєвих обставинах, надання їм 
соціальних послуг та здійснення соціального 
супроводу таких сімей (осіб) (74 з^асники).

Протягом 2018 року послугами центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області 
охоплено 5617 сімей з дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, з них 876 взято на 
відповідний облік безпосередньо у поточному році; 
998 сімей цієї категорії охоплено соціальним 
супроводом, з них 541 -  взято під супровід 
протягом 2018 року. Крім того, надавалися послуги 
консультування, соціальної профілактики, 
соціальної адаптації, кризового та екстреного 
втручання, представництва інтересів тощо.

Протягом 2018 року Вінницьким обласним 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді проведено 4 навчання із підвищення 
кваліфікації щодо виявлення сімей (осіб), які
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

перебувають у складних життєвих обставинах, 
надання їм соціальних послуг та здійснення 
соціального супроводу таких сімей (осіб). 
•Свідоцтва про підвищення кваліфікації отримали 
69 працівників центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді та об’єднаних територіальних 
громад, на яких покладені відповідні 
повноваження; З одноденні навчально-практичні 
семінари для начальників відділів соціальної 
роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді області з питань особливостей надання 
соціальних послуг вразливим категоріям населення 
(84 учасники).

Також заходи проведено в 2019-2020 роках.
Протягом І півріччя 2021 року роботою 

надавачів соціальних послуг охоплено 2326 сімей з 
дітьми, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. Сім’ям надавалися послуги 
соціального супроводу, консультування, соціальної 
профілактики, соціальної адаптації, кризового та 
екстреного втручання, представництва інтересів 
тощо.

Вінницьким обласним центром соціальних 
служб спільно з Департаментом соціальної та 
молодіжної політики обласної державної 
адміністрації у 2021 році проведено З онлайн- 
навчання для керівників територіальних громад та 
їх заступників (55 учасників), керівників 
структурних підрозділів з питань соціального 
захисту населення (54 учасники) та надавачів 
соціальних послуг (79 учасників) на тему 
«Розвиток та забезпечення надання соціальних 
послуг на рівні громади».

Вінницьким обласним центром соціальних 
служб започатковано проведення щотижневих 
вебінарів для працівників надавачів соціальних 
послуг територіальних фомад щодо організації 
надання соціальних послуг. Протягом І півріччя 
2021 року проведено 14 навчань, зокрема:
_____«Організація_____проведення_____надавачами

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



соціальних послуг внутрішньої оцінки якості 
соціальних послуг» (85 учасників);

«Роль прив’язаності у розвитку дитини» (100 
учасників);

«Стан організації надання соціальних послуг 
соціального супроводу сімей, у яких виховуються 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, територіальними громадами 
Вінницької області» (89 учасників);

«Взаємодія органів соціального захисту 
населення та надавачів соціальних послуг в гфоцесі 
виконання Порядку організації надання соціальних 
послуг на рівні територіальної громади» (98 
учасників);

«Оцінювання потреб сім’ї / особи у 
соціальних послугах. Визначення рівня складності 
випадку» (108 учасників);

«Особливості соціальної роботи з сім’ями, в 
яких вчиняється домашнє насильство» (78 
учасників);

«Супервізія у соціальній роботі. Методика 
проведення супервізії» (129 учасників);

«Ведення випадку як універсальна соціальна 
технологія. Визначення рівня складності випадку. 
Надання соціальних послуг відповідно до 
державних стандартів» (164 учасники);

20 одноденних тематичних тренінгів для 
надавачів соціальних послуг територіальних громад 
області, а саме:

4 одноденних навчально-практичних 
вебінарів на тему «Емоційна сфера особистості. 
Допомога дитині у подоланні втрат» (80 учасників);

4 одноденних навчально-практичних вебінарів 
на тему «Міжособистісна комунікація. 
Деструктивне та ефективне спілкування. Конфлікти 
та шляхи їх вирішення» (87 з^асників);

4 одноденних навчально-практичних вебінарів 
на тему «Методи виховання та їх застосування» (87 
учасників);________________________________ ____

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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Виявлено творчі здібності дітей та 
молоді з інвалідністю, реалізація їх 
талантів, сприяння їх інтеграції в 
суспільство, привернення уваги 
громадськості до проблем дітей та молоді з 
інвалідністю.

4 одноденних навчально-практичні вебінарів 
на тему «Розуміння індивідуальних потреб дітей. 
Формування прив’язаності» (83 учасники);

4 одноденних навчально-практичних вебінарів 
на тему «Вікові особливості розвитку дитини. 
Затримка психічного розвитку» (73 учасники).

Крім того, 4 вебінари-тренінги за Програмою 
підвищення кваліфікації щодо виявлення сімей 
(осіб), які перебувають у  складних життєвих 
обставинах, надання їм соціальних послуг та 
здійснення соціального супроводу таких сімей 
(осіб) (ЗО учасників)._____________________________

5.5) Проведення
інформаційно- 
просвітницьких та 
навчальних заходів, 
виставок, фестивалів 
тощо для сімей, які 
виховують дітей та 
молодь з інвалідністю, 
щодо створення умов 
для реалізації їх прав; 
виготовлення 
інформаційних 
матеріалів

Змешпення кількості сімей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах

27 квітня -  11 травня 2017 року у м. Вінниця 
відбувся XXV обласний фестиваль творчості і 
талантів дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями «Повір у себе». Метою проведення 
Фестивалю є розвиток творчих здібностей дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями, 
реалізація їх талантів, сприяння їх інтеграції в 
суспільство, привернення уваги громадськості до 
проблем дітей та молоді з інвалідністю. 
Організатором фестивалю виступив Вінницький 
обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. У фестивалі взяли участь 115 дітей та 
молодих людей від 7 до 35 років із 24 районів та 
6 міст обласного значення області, а також 
вихованці 5 центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями.

З 27 квітня по 10 травня 2017 року в 
обласному краєзнавчому музеї проходила виставка 
робіт учасників Фестивалю, на якій були 
представлені більше 500 робіт, виконаних різними 
техніками: твори образотворчого та декоративно- 
прикладного мистецтва, дизайнові композиції з 
використанням природного матеріалу,
виготовлення іграшок, в ’язання та шиття одягу. У 
Фестивалі також взяли участь молоді автори 
літературних творів.

Протягом 2017 року Вінницьким обласним

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
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Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
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центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді спільно з Вінницьким обласним центром 
соціально-психологічної реабілітації дітей та 
молоді з функціональними обмеженнями «Обрій» 
здійснено з виїзди «Батьківської школи» у райони 
області для батьків, які виховують дітей та молодих 
людей з інвалідністю. Заходами охоплено 42 
учасники.

Протягом 2018 року в усіх районах та містах 
обласного значення відбулися конкурси творчості і 
талантів для дітей та молоді з інвалідністю «Повір 
у себе» у рамках відбору до відповідного обласного 
фестивалю.

Вінницьким обласним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 12-20 квітня 2018 
року проведено XXVI обласний фестиваль 
творчості і талантів дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями «Повір у себе». 
Протягом 2018 року у Вінницькому обласному 
краєзнавчому музеї відбулася виставка робіт за 
участі 115 осіб віком від 7 до 35 років із 24 районів 
та усіх міст обласного значення, а також 
вихованців 6 центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями. Відвідувачі експозиції мали змогу 
ознайомитись із понад 500 роботами, серед яких 
твори образотворчого, декоративно-прикладного 
мистецтва, вироби з паперу, дизайнові композиції з 
використанням природного матеріалу, м ’які та 
в’язані іграшки, одяг, листівки, прикраси, вироби з 
дерева, архітектурні композиції, фото та 
літературні твори.

У Вінницькому обласному українському 
академічному музично-драматичному театрі ім . М. 
Садовського 20 квітня 2018 року відбулося 
урочисте закриття фестивалю за участі керівництва 
області. Кожен учасник отримав диплом та 
подарунок від організаторів. Соціальними 
партнерами заходу виступили департаменти 
облдержадміністрації: соціальної та молодіжної
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політики, інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю, а також служба у справах дітей 
облдержадміністрації, Вінницький регіональний 
центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
«Інваспорт», Всеукраїнська благодійна організація 
«Український фонд культури імені Бориса 
Олійника», Вінницька обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України, Вінницька 
єпархії Української Православної Церкви, компанія 
«LAMBRE».

З 20 травня по ЗО червня 2018 року 
Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації спільно з Вінницькою 
міською організацією соціального розвитку та 
становлення окремих малозахищених категорій 
молоді «Паросток» реалізовано проект «Освіта 
протягом життя» для осіб з порушеннями 
фізичного та інтелектуального розвитку у громаді 
Вінниччини.

Згідно з програмою II та 18 червня 2018 року 
проведено 2 інтегрованих тренінги «Партнерське 
спілкування» для осіб з порушеннями фізичного та 
інтелектуального розвитку і волонтерів; проведено 
шотижня протягом 2-х місяців 2018 року групи 
самоадвокатування для осіб з порушеннями 
фізичного та інтелектуального розвитку і 
волонтерів.

Видано мотиваційний календар «Звичайне 
життя незвичайних людей у громаді Вінниччини» у 
кількості 125 штук. Календар розповсюджений: 50 
шт. представникам державних установ; 50 шт. 
представникам освітніх та реабілітаційних установ;
25 шт. лідерам молодіжних громадських 
організацій.

Крім того, 2 червня 2018 року проведено 
рекреаційну інтегровану подорож до 
Національного музею національної культури та 
побуту України у м. Київ.

У 2019 році у Вінницькому обласному 
краєзнавчому музеї відбувалася виставка робіт 120
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учасників віком від 7 до 35 років із 25 районів,
5 міст обласного значення, 2 об’єднаних 
територіальних громад, а також вихованців 5 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями. 
Відвідувачі експозиції мали змогу ознайомитись із 
понад 500 роботами, серед яких -  твори 
образотворчого, декоративно-прикладного
мистецтва, вироби з паперу, дизайнові композиції з 
використанням природного матеріалу, м’які та 
в’язані іграшки, одяг, листівки, прикраси, вироби з 
дерева, архітектурні композиції, фото та 
літературні твори.

4 жовтня 2019 року у Вінницькому обласному 
українському академічному музично-драматичному 
театрі ім. М.К. Садовського відбулося урочисте 
закриття фестивалю за участі керівництва області. 
Кожний учасник отримав диплом та подарунок від 
організаторів. Соціальними партнерами заходу 
виступили департаменти облдержадміністрації: 
соціальної та молодіжної політики, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, служба 
у справах дітей, Вінницька обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України, компанія 
«ЬАМВКВ-У країна».

У 2021 році проведення щорічних конкурсів 
творчості і талантів для дітей та молоді з 
інвалідністю «Повір у себе» відтерміновано через 
карантинні заходи.

Виготовлено інформаційні матеріали щодо 
реалізації прав осіб з інвалідністю.

5.6) Проведення заходів 
щодо підтримки сімей 
учасників 
антитерористичної 
операції, які перебувають 
у складних життєвих 
обставинах; 
виготовлення 
інформаційних_________

Зменщення кількості сімей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах

Проведення навчальних семінарів 
щодо проведення заходів, пов’язаних із 
соціальною адаптацією учасників бойових 
дій та членів їх сімей.

Підвищення рівня професійної 
компетентності працівників, які надають 
соціальні послуги сім’ям учасників 
бойових дій

з метою організації реабілітації та соціальної 
адаптації, надання пільг учасникам 
антитерористичної операції, у тому числі 
демобілізованим, працівниками центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді у 2017 році 
забезпечено відвідування та здійснення початкової 
оцінки потреб сімей учасників АТО за місцем їх 
проживання. За результатами визначених потреб 
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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матеріалів

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

МОЛОДІ складаються «соціальні паспорти», 
здійсшоється надання соціальних послуг в межах 
повноважень та переадресація до відповідних 
закладів, установ, організацій.

ЦСССДМ проведено заходи щодо здійснення 
соціальної адаптації учасників АТО та членів їх 
сімей -  круглі столи, наради, індивідуальне 
консультування, бесіди тощо. У 10 районах та 
м. Вінниця започатковано систематичне 
проведення груп зустрічей для учасників АТО та 
членів їх сімей.

Послугами центрів у 2017 році охоплено 
11488 сімей учасників АТО, в яких виховується 
8451 дитина, 74 сім’ям забезпечено соціальний 
супровід.

у  2018 році за результатами оцінки потреб 
учасників АТО та членів їх сімей центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області 
здійснено надання соціальних послуг в межах 
повноважень та переадресація до відповідних 
закладів, установ, організацій. Щомісячно 
складаються плани заходів щодо здійснення 
соціальної адаптації учасників АТО та членів їх 
сімей та надається інформація про їх виконання. 
Послугами центрів протягом 2018 року охоплено 
7418 сімей учасників АТО, в яких виховується 5377 
дітей, 11 сімей перебували під соціальним 
супроводом.

у  грудні 2018 року 430 дітей учасників 
антитерористичної операції з усіх районів та міст 
Вінниччини відвідали у м. Вінниця обласний захід 
«Новорічний потяг. На гостини до Санта-Клауса» 
та переглянули виставу «Монстри на новорічних 
канікулах» у обласній філармонії.

Низка заходів проведена у 2019-2020 роках.
За результатами оцінки потреб учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей надавачами 
соціальних послуг області здійснюється надання 
соціальних послуг в межах повноважень та

Світлана ЯРМ ОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



5.7) Проведення
інформаційних заходів 
щодо діяльності центрів 
соціальних служб, для 
сім’ї, дітей та молоді та 
закладів соціального 
обслуговування, які 
надають послуги сім’ям 
та особам у складних 
життєвих обставинах

5.8) Проведення заходів 
до Міжнародного дня 
сім’ї. Дня матері. Дня

Зменшення кількості сімей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах

Підтримка сімей з дітьми 
соціально вразливих 
категорій.________________

Виготовлення та розповсюдження 
інформаційних матеріалів, висвітлення 
інформації щодо діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
та закладів соціального обслуговування на 
інтернет-порталах.

Поліпшення поінформованості
населення щодо діяльності центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
та закладів соціального обслуговування, 
видів та умов отримання соціальних 
послуг.

Підтримано сім’ї  з дітьми соціально 
вразливих категорій, проведена робота 
щодо формування поваги до батька,

переадресація до відповідних закладів, установ, 
організацій.

Соціальними послугами протягом І півріччя 
2021 року охоплено 1990 сімей та окремих осіб -  
учасників АТО/ООС, в яких виховується 720 дітей.

З метою здійснення профілактичної роботи 
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді області проведена відповідна робота.

Так, протягом 2017 року проведено 
3328 групових інформаційно-просвітниігьких 
заходів за тематикою попередження соціального 
сирітства, формування відповідального батьківства, 
профілактики негативних явищ тощо, якими 
охоплено 57438 осіб.

З метою здійснення профілактичної роботи 
щодо попередження негативних явищ у дитячому 
та молодіжному середовищі центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді області протягом 
2018 року проведено 5325 групових інформаційно- 
просвітницьких заходів за відповідною тематикою, 
якими охоплено 91294 особи.

З метою здійснення профілактичної роботи 
щодо попередження негативних явищ у дитячому 
та молодіжному середовищі надавачами соціальних 
послуг області протягом І півріччя 2021 року 
проведено 411 групових інформаційно- 
просвітницьких заходів за тематикою 
популяризації та утвердження здорового і 
безпечного способу життя, попередження 
правопорушень та підвищення рівня правових 
знань, культури сімейних взаємовідносин, 
збереження репродуктивного здоров’я тощо, якими 
охоплено 6098 осіб. Під час проведення заходів 
розповсюджувалася тематична соціально-рекламна 
продукція

Традиційним стало проведення обласних свят 
з нагоди Міжнародного дня сім’ї  та Дня захисту 
дітей та новорічно-різдвяних свят._________________

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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батька. Дня Святого 
Миколая, Новорічних та 
Різдвяних свят, тощо

матері, бабусь, дідусів до родини,, мівдіої, 
щасливої сім’ї

В закладах освіти проведено святкові 
концерти, фестивалі, спортивні змагання, 
конкурси малюнків, пісні, декламації 
віршів «Мої батьки -  наіікращі», «Дорогі 
мої батьки», «Тато і мама -  це затишок й 
спокій», «традиції моєї сім’ї» тощо.

У травні 2017 року в рамках обласної акції 
«Подорож у дитячий світ» до Міжнародного дня 
сім’ї громадською організацією «Молодіжна 
Академія Креативу» започатковано проведення 
майстер-класів «Листівка для мами», складання 
пазла «Будиночок».

У березні 2018 року за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації громадською організацією 
«Фундація суспільного розвитку» організовано арт- 
терапевтичний майстер-клас з виготовлення 
буклета крокусів «Дарунок мамі!». Охоплено 
60 осіб учнівської молоді (дітей пільгових 
категорій) віком від б до 16 років.

з  метою підвищення престижу сім’ї, 
духовному відродженню національно-культурних 
традицій української сім'ї, зміцненню її ролі в житті 
суспільства, популяризація сімейних цінностей, 
усвідомленого народження і виховання дітей, 
соціального захисту дітей і сімей, які потребують 
особливої уваги та підтримки дітей із 
малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей 
загиблих героїв Небесної сотні, дітей, батьки яких 
загинули, постраждали чи беруть безпосередню 
участь в антитерористичній операції, 
Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації 10-11 травня 2018 року у 
сімейному парку активного відпочинку «Дитяча 
планета» проведено обласне свято «Моя сім’я — моя 
гордість» до Міжнародного дня сім’ї, яким 
охоплено 1250 дітей області. Кожна дитина з 
нагоди свята отримали подарунки від 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації, а також соціально 
відповідальних партнерів, які долучилися до 
проведення заходу: ТОВ НВП «АКВА», ПрАТ 
«Вінницька харчосмакова фабрика», ТОВ «Рошен- 
Кондитер».

У травні 2018 року до Міжнародного дня сім’ї 
за підтримки Департаменту соціальної та

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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молодіжної політики облдержадміністрації 
громадською організацією «Соціально-культурний 
простір» проведено творчо-розвалсальна 
спартакіада «Тато, мама, я -  обдарована сім’я» та 
до Дня матері - майстер-клас «Листівка для мами».

З нагоди Міжнародного дня сім’ї та Дня 
захисту дітей іфоведена обласна акція «Подорож у 
дитячий світ». До участі у заходах були запрошені 
діти з кожного району та міста обласного значення, 
з числа тих, хто потребує особливої уваги та 
підтримки. Всього охоплено 2400 дітей.

Проведено спільно з громадською 
організацією «Молодіжна Академія Креативу»:

творчо-розважальну спартакіаду «Тато, мама, 
я - обдарована сім’я» у парку відпочинку «Дружби 
народів». Охоплено 280 осіб. Учасники заходу 
мали змогу відвідати майстер-класи щодо 
створення 3D листівки, оберегів для оселі «Ложка 
добробуту» та «Вишивка на дереві» (травень м-ц);

майстер-класи «Листівка для мами», 
складання пазла «Будиночок» (травень місяць);

майстер-клас та встановлення рекорду 
України (до Дня тата) (вересень місяць).

14-15 травня 2019 року проведено обласне 
свято «Моя сім’я -  моя гордість» (м. Вінниця, 
сімейний парк активного відпочинку «Дитяча 
планета»). В рамках заходу проведено музично- 
розважальну програму з низкою конкурсів, 
пізнавальних вікторин, спортивні розваги (стрибки 
на батутах, лазіння по лабіринтах, занурювання у 
поролоновий басейн, ковзання з гірок) та багато 
іншого. Всі діти-учасники заходу отримали 
подарунки. До проведення заходу долучились ТОВ 
НВП «АКВА» та Студентська Рада Вінниччини. 
Також проведено арт-терапевтичний майстер-клас 
до Дня матері,загалом охоплено 1250 дітей.

У травні 2019 року громадська організація 
«Соціально-Культурний Простір» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації провела арт-терапевтичний

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації Світлана ЯРМОЛЕНКО
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майстер-клас до Дня матері «Листівка для ...», 
охоплено 1200 дітей.

25 травня 2019 року з нагоди Дня Матері в 
Україні проведено творчо-розважальну спартакіаду 
«Тато, Мама, Я - обдарована сім’я» для 
багатодітних та малозабезпечених сімей області. 
Захід відбувся за ініціативи громадської організації 
«Соціально-Культурний Простір» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

З метою створення святкової творчої та 
позитивної атмосфери спілкування дітей, сприяння 
духовному і фізичному розвитку підростаючого 
покоління, навчання дітей правильно реалізовувати 
свої права, дбайливо ставитися один до одного та 
до своїх батьків, виховання поважного ставлення 
до власної особистості, бажання виявляти творчу 
ініціативу, соціального захисту дітей і сімей, які 
потребують особливої уваги та підтримки, дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дітей
військовослужбовців, працівників тфавоохоронних 
органів, які загинули під час виконання службових 
обов'язків, дітей із малозабезпечених, багатодітних 
сімей, дітей загиблих героїв Небесної Сотні, дітей 
внутрішньо переміщених осіб із АР Крим, 
Донецької та Луганської областей, дітей, батьки 
яких загинули, постраждали чи беруть 
безпосередню участь в антитерористичній операції. 
Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації 0 1 - 0 2  червня 2018 року у 
Подільському зоопарку проведено обласне свято 
«Дитинство -  країна мрій!» до Дня захисту дітей, 
яким охоплено 1250 дітей області. Діти 
ознайомилися з мешканцями Подільського 
зоопарку, стали учасниками розважальної програми 
з низкою захоплюючих та пізнавальїшх конкурсів, 
вікторин з врученням призів. Крім того, всі 
учасники заходу взяли участь у роботі ігрових
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локацій; спортивна естафета, ф а  з м ’ячем, виставка 
плакатів, робота команди інспекторів Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області з дітьми 
щодо правил особистої безпеки, робота команди 
фахівців оперативно-рятувальної служби 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Вінницькій області щодо 
формування свідомого та відповідального 
ставлення кожної дитини до питань особистої та 
колективної безпеки, навчання дітей правилам 
особистої безпеки, психологічної готовності до 
небезпеки та вмінню протидіяти небезпеці, 
навчання правилам надання само і взаємодопомоги 
в екстремальних ситуаціях тощо. Кожна дитина з 
нагоди свята отримала подарунки від Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації, а також від відокремленого 
підрозділу Подільський зоопарк ВОКСЛП 
«Віноблафоліс».

1-2 червня 2018 роїо^ до Дня захисту дітей у 
Подільському зоопарку фомадською організацію 
«Фундація суспільного розвитку» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації проведено арт-терапевтичний 
майстер-клас з розпису імбирного пряника та 
дитячий конкурс «Малюнок на асфальті»;

До Дня захисту дітей 1-3 червня 2021 року 
проведено обласне свято «Дитинство -  країна 
мрій» в Подільському зоопарку. Заходом охоплено 
1250 дітей пільгових категорій з усіх 63 
територіальних фомад.

31 травня -  1 червня 2019 року фомадська 
організація «Соціально-активна спільнота» за 
підтримки Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації провела арт- 
терамевтичні майстер-класи з декорування іф аш ки 
акриловими фарбами до Дня захисту дітей, 
охоплено 1250 дітей.

Проведено онлайн заходи «Зустріч весни», 
«Стрітення». Взято участь у флешмобі «Жінці
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потрібна казка».
Проведено святкові концерти, фестивалі, 

спортивні змагання, конкурси малюнків, пісні, 
читання віршів «Мої батьки ~ найкращі», «Дорогі 
мої батьки», «Тато і мама -  це затишок і спокій», 
«Традиції моєї сім’ї» тощо.

Сформовано в дітей та учнівської молоді 
толерантне ставлення до батьків, родини, 
примноження традиції сім’ї, збереження сімейних 
цінностей, проведено 5300 заходів, охоплено 
160000 дітей та учнівської молоді.

З метою підтримки талановитих та 
обдарованих дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з багатодітних 
сімей, дітей учасників АТО, дітей з інвалідністю 
громадською організацією «Всеукраїнське 
об’єднання «Розвиток. Розвиток» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації 1-19 грудня 2018 року 
проведений черговий фестиваль творчості та 
таланту «Крок до мрії», охоплено 650 дітей 
пільгових категорій.

11 грудня 2018 року за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації громадською організацією 
«Об’єднання переселенців «Спільна справа» 
організовано екскурсійний тур «Новорічне свято у 
кожну хату», в рамках якого діти відвідали країну 
«Кідландія» у м. Київ. Охоплено 43 дитини з сімей 
вимушено переміщених осіб.

До дня Святого Миколая фомадська 
організація «Соціально-культурний простір» за 
підтримки Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації проведено серію 
арт-терапевтичних майстер-класів з виготовлення 
листівок Святому Миколаю та подарункового 
чобітка. Охоплено 90 дітей.

В обласному академічному музично- 
драматичному театрі ім. М. Садовського 26 грудня 
2018 року відбулося традиційне обласне свято
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новорічної ялинки, у  святі взяли участь 1200 дітей 
з усіх районів та міст області з числа дітей 
пільгових категорій: діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, діти військовослужбовців, працівників 
правоохоронних органів та жзфналістів, які 
загинули під час виконання службових обов'язків, 
діти із малозабезпечених і багатодітних сімей, діти 
загиблих героїв Небесної сотні, діти вимушено 
переміщених осіб із АР Крим, Донецької та 
Луганської областей, діти, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, діти, 
батьки яких загинули, постраждали в АТО, ООС чи 
беруть безпосередню участь в операції об'єднаних 
сил. Усім дітям вручені солодкі подарунки, ігрові 
пазли від голови обласної державної адміністрації 
та голови обласної Ради. Також, діти отримали 
сувенірний магніт, інформаційну закладку «Всі 
діти рівні у правах» та мали можливість 
розмалювати імбирне печиво.

26 грудня 2018 року за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації громадською організацією 
«Соціально-активна спільнота проведено майстер- 
класи щодо декорування імбирного печив. 
Охоплено 1200 дітей пільгових категорій.

У грудні 2018 року Вінницькою обласною 
правозахисною організацією «Джерело надії» за 
підтримки Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації реалізовано проект 
«Під сяйвом різдвяної зірки». Охоплено 14 дітей 
пільгової категорії.

У січні 2019 року за підтримки Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації громадська організація 
«Соціально-культурний простір» органЬувала та 
провела серію арт-терапевтичних майстер-класів з 
розфарбування дерев’яних заготівок інтер’єрної 
декорації до Новорічних та Різдвяних свят.
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Охоплено 90 осіб дітей пільгових категорій.
13 грудня 2019 року Вінницькою 

громадською організацією «Об’єднання 
переселенців «Спільна справа» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації організовано екскурсійний 
тур - відвідування країни «Кідландія» (м. Київ) - 
країни для дітей, зі своїми законами та правилами, 
власною економікою й грошовою одиницею. 
Охоплено 45 дітей із сімей вимушено переміщених 
осіб у супроводі 5 дорослих.

у  грудні 2019 року до дня Святого Миколая 
громадська організація «Соціально-активна 
спільнота» за підтримки Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації 
провела серію майстер-класів з виготовлення 
листівок Святому Миколаю для дітей пільгової 
категорії, охоплено 90 дітей.

26 грудня 2019 року громадська організація 
«Соціально-активна спільнота» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації провела серію майстер-класів 
з розпису печива до Нового року та Різдвяних свят, 
охоплено 1200 дітей пільгових категорій.

За ініціативи Департаменту з 2019 року 
розпочато традицію проведення до Дня батька 
обласного «Форуму татусів» «Наш тато -  
найкращий!». Метою заходу стало підвищення 
рівня сімейних цінностей, закріплення авторитету 
батька в сім’ї, розвиток творчих здібностей татусів 
та дітей, підвищення сімейної згуртованості.

Серед основних завдань заходу: 
спільне проведення часу батьків та дітей, 

отримання нових знань у сфері дитячого розвитку, 
пристосування дітей до умов навколишнього 

світу застосовуючи цінності і правила батьків; 
розвиток самосвідомості дітей; 
вміньїя взаємодіяти один з одним, 

розпізнавати емоції свої та інших людей для 
досягнення поставлених цілей;
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вміння надавати взаємодопомогу; 
популяризація здорового способу життя; 
підвищення зацікавленості до фізичної 

культури і спорту.
Учасниками форумів стали татусі 

багатодітних сімей, в яких діти виховуються лише 
батьком, та батьки - учасники бойових дій та їхні 
діти.

Перший обласний «Форум татусів» відбувся 
21-23 червня 2019 року. Захід проведено в 
дитячому оздоровчому закладі «Подільський 
артек». Всього у заході взяли участь 50 осіб. В 
рамках програми проведено майстер-класи, 
зокрема із виготовлення оберегів «Ложка 
добробуту», «Свічка-оберіг» та «Будинку мрій», 
приготування солодкого подарунку, малювання на 
полотні, експрес діагностики стилю спілкування з 
дитиною та з риболовлі.

Другий «Форум татусів» відбувся 18- 
20 вересня 2020 року. Захід проведено в дитячому 
оздоровчому закладі «Подільський артек». В 
рамках програми відбулася зустріч з 
інтерконтинентальним чемпіоном з боксу за версію 
ІВО Романом Головащенко, який розповів батькам
і дітям про свій шлях до успіху, мотивував до 
занять спортом і провів майстер-клас з боксингу. 
Всього у заході взяли участь 60 осіб.

Третії! «Форум татусів» відбувся 26-
28 серпня 2021 роїд/. Захід проведено на базі 
відпочинку «Берізка», с. Тютьки. Всього у заході 
взяли участь 85 осіб, з них татусі з багатодітних 
сімей та їх діти -  13 осіб; татусі - учасники бойових 
дій з багатодітних сімей та їх діти -  32 осіб; татусі з 
багатодітних сімей, в яких діти виховуються лише 
батьком -  40 осіб. В рамках програми проведено 
тренінги, майстер-класи, розважальні спортивні 
змагання та конкурси, а саме: тренінгові заняття: 
«Шляхи конструктивної взаємодії батьків та дітей», 
«Лідер в родині», «Надання першої медичної 
допомоги для батьків», «Психологія дитини та

Світлана ЯРМОЛЕШСО

Людмила ГРАБОВИЧ



6. Розвиток інституту 
сімейного
влаштування дітей- 
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування
6.1) Проведення
інформаційних 
кампаній щодо
рекрутизації кандидатів 
у прийомні батьки та 
батьки-вихователі 
дитячих, будинків 
сімейного типу,
кандидатів у патронатні 
вихователі; 
виготовлення 
інформаційних 
матеріалів

Зниження рівня
соціального сирітства

Виготовлено та розповсюджено 
інформаційні матеріали, висвітлено 
інформацію щодо створення прийомної 
сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, 
патронатної сім’ї  на інтернет-порталах.

Проведено інформаційну кампанію 
«Прийміть дитину у родину», висвітлено 
інформацію стосовно послуги патронату 
над дитиною.

Службою у справах дітей обласної 
держадміністрації вживаються заходи 
щодо зменшення чисельності дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються в 
інтернатних закладах, а саме: 
популяризуються сімейні форми 
виховання; надається інформація про 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, потенційним 
усиновителям, опікунам, прийомним 
батькам.

З метою профілактики соціального 
сирітства органами опіки, піклування 
контролюються направлення дітей до 
закладів інституційного догляду за

вирішення конфліктів»; майстер-класи з 
виготовлення хатинки з медово-імбирного печива, 
плакату «Наш тато — супер герой», з малювання на 
воді в техніці «ебру»; сімейні посиденьки біля 
вогнища; спортивні змагання та конкурси; 
екскурсію до Подільського зоопарку.

24-26 серпня 2019 року проведено
III фестиваль сімейного тімбілдінгу для 
багатодітних сімей області, яким охошіено 50 осіб. 
В рамках заходу проведено низку майстер-класів: 
татусі вишивали та майстрували обереги, матусі 
забивали цвяхи та грали у футбол, діти малювали 
та формували концепції своїх сімей, всі разом 
ліпили будинок мрії, грали у твістер та змагалися у 
квесті та спортивних іграх.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрацп

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

У 2017 році в усіх районах та містах 
обласного значення проведено інформаційну 
кампанію «Прийміть дитину у родину», зокрема 
виступи працівників ЦСССДМ на опікунських 
радах при виконкомах сільських та селищних рад, 
публікації у друкованих ЗІЧІ, виступи на радіо та 
телебаченні.

У 2018 році в усіх районах та містах 
обласного значення області продовжено 
щзоведення інформаційної кампанії «Прийміть 
дитину у родину», зокрема здійснено виступи 
працівників ЦСССДМ на опікунських радах при 
виконкомах сільських та селищних рад, публікації 
у друкованих ЗМІ, виступи на радіо та телебаченні.

На території області проводиться 
інформаційна кампанія, спрямована на 
впровадження послуги сімейного патронату над 
дитиною. Видано розпорядження голови 
облдержадміністрації від 07.06.2018 р. № 473 «Про 
запровадження сімейного патронату», виконання 
якого перебуває на постійному контролі 
Вінницького обласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді.

В рамках інформаційно-рекламної кампанії 
щодо сімейного патронату обласним центром
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заявами батьків.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді видано 
для розповсюдження серед населення флаєри 
«Станьте патронатними вихователями!» (тираж 
10000 екземплярів). Флаєр містить інформацію про 
порядок створення та діяльності сім’ї  патронатного 
вихователя, влаштування, перебування дитини в 
сім’ї, порядок оплати послуг патронатного 
вихователя та виплати соціальної допомоги на 
утримання дитини в його сім’ї.

Інформація про сімейний патронат 
систематично висвітлюється у засобах масової 
інформації: матеріали з цієї тематики 
розміщуються на шпальтах регіональних 
друкованих видань, на сайті обласної та районних 
державних адміністрацій, міських рад міст 
обласного значення, обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, на сторінках 
обласного, районних та міських центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді в соціальних 
мережах, під час проведення тематичних вуличних 
акцій. Крім того, проводяться виступи на каналах 
обласного та місцевого радіомовлення, в ефірі 
місцевого телебачення.

Інформація про послугу патронату над 
дитиною висвітлюється під час робочих нарад, які 
проводять голови райдержадміністрацій, на 
засіданнях опікунських рад при виконкомах 
сільських, селищних та міських рад, об’єднаних 
територіальних громад.

В рамках проведення інформаційних заходів 
щодо послуги сімейного патронату регулярно 
проводяться зустрічі з клієнтами центрів 
зайнятості; в трудових колективах, навчальних 
закладах, релігійних громадах; з працівниками 
місцевого самоврядування, закладів освіти, 
охорони здоров’я та культури, які працюють 
безпосередньо в територіальних громадах, серед 
населення.

В області вжито заходів щодо впровадження 
послуги сімейного патронату. Станом на 01.01.2019
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

року підготовлено з сім’ї  кандидатів у патронатні 
вихователі, які перебувають у процесі створення 
патронатних сімей.

Службою у справах дітей обласної 
держадміністрації вживаються заходи щодо 
зменшення чисельності дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються в інтернатних закладах, а саме: 
популяризуються сімейні форми виховання; 
надається інформація про дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування,
потенційним усиновителям, опікунам, прийомним 
батькам. Окрім того, з метою профілактики 
соціального сирітства органами опіки, піклування 
контролюються направлення дітей до закладів 
інституційного догляду за заявами батьків.

В області створена Міжвідомча робоча ф у п а  з 
реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей, якою у 2018 році розроблено 
проект Регіонального плану з реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей 
у Вінницькій області на 2018-2026 роки.

З метою активізації роботи щодо розвитку 
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, пощуку 
кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі 
у 2021 році надавачами соціальних служб області 
продовжено проведення інформаційної кампанії 
«Прийміть дитину в родину».

На території області продовжується 
проведення інформаційної кампанії, спрямованої на 
впровадження послуги сімейного патронату над 
дитиною. В рамках зазначеної кампанії Вінницьким 
обласним центром соціальних служб та інщими 
надавачами соціальних послуг розміщуються 
інформації про дану послугу на офіційних сайтах та 
сторінках у соціальних мережах. В області 
функціонує З патронатні сім’ї, в яких перебуває З 
дитини. Органами опіки та піклування 1 
територіальної громади заплановано укладання
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

договорів про надання послуги з патронату над 
дитиною з 2 сім’ями кандидатів у патронатні 
вихователі.

Станом на 01.07.2021 в області 93,6% дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, охоплено сімейними формами 
виховання.

Службою у справах дітей обласної 
держадміністрації вживаються заходи щодо 
зменшення чисельності дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються в інтернатних закладах, а саме: 
популяризуються сімейні форми виховання; 
надається інформація про дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
потенційним усиновителям, опікунам, прийомним 
батькам.

З метою профілактики соціального сирітства 
органами опіки, піклування контролюються 
направлення дітей до закладів інституційного 
догляду за заявами батьків.

В області створена Міжвідомча робоча група 
з реформування системи інституційного догляду та 
виховання дітей, якою розроблено проект 
Регіонального плану з реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей у 
Вінницькій області на 2018-2026 роки.

З метою забезпечення умов для реалізації 
громадянами України бажання усиновити дитину, 
поглиблення співпраці органів влади та неурядових 
організацій з розвитку національного усиновлення 
та сімейних форм виховання, підвищення 
ефективності роботи службою у справах дітей 
облдержадміністрації підписано договір про 
співпрацю із Всеукраїнським благодійним фондом 
«Зміни одне життя -  Україна» щодо розміщення 
інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування на порталі благодійної
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програми «Зміни одне життя».
Станом на кінець червня 2021 року на обліку 

служб у справах дітей районних держадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення, 
територіальних громад перебували
2262 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (на первинному обліку 
служб у справах дітей області), з них:

1585 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, виховуються під опікою, 
піклуванням громадян;

532 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, виховуються в 
прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного 
типу (далі ДБСТ).

На території області функціонує 128 
прийомних сімей та 61 ДБСТ, в яких виховзтоться 
663 дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування.

Упродовж І півріччя 2021 року в області 
усиновлено 1 о дітей, з них 21 дітей -  іноземними 
громадянами, 8 дітей -  громадянами України; 
влаштовано під опіку (піклування) 79 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Упродовж І півріччя 2021 року в діючі 
прийомні сім’ї  та ДБСТ влаштовано та 
довлаштовано 16 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Станом на 01.07.2021 року в інтернатних 
закладах всіх форм підпорядкування виховувалися 
102 дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування. ___________

6.2) Проведення
навчань-тренінгів з 
підготовки кандидатів у 
прийомні батьки,
батьки-вихователі, 
опікуни, піклувальники 
та усиновлювачів, 
кандидатів у патронатні

Збільшення кількості дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
влаштованих до сімейних 
форм виховання

Проведення навчальних тренінгів. 
з підготовки кандидатів у прийомні 
батьки, батьки-вихователі, опікуни, 
піклувальники та усиновлювачі,
кандидатів у патронатні вихователі.

Проведено навчання-тренінги з підготовки 
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 
опікуни, піклувальники та усиновлювачів, 
кандидатів у патронатні вихователі

У 2017 році Вінницьким обласним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
проведено З восьмиденних навчання з підготовки 
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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вихователі

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

опікуни, піклувальники та усиновлювачі. За 
результатами навчань відповідні довідки та 
рекомендації отримали 1 сім’я та З окремі особи -  
-кандидати у прийомні батьки, 1 сім’я та ! окрема 
особа -  кандидати у  батьки-вихователі, 14 осіб -  
кандидати в опікуни, 1 -  кандидати в 
усиновлювачи. Для висвітлення питання 
особливостей роботи з дітьми, які можуть мати 
затримку психічного розвитку, до проведення 
навчання залучався психолог обласного центру 
сімейного консультування.

Протягом 2018 року Вінницьким обласним 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді проведено 4 восьмиденні тренінгові 
навчання із підготовки кандидатів у прийомні 
батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники 
та усиновлювачі з відвідуванням сімей кандидатів 
за місцем проживання. Участь у проведенні 
навчання брали спеціалісти служби у справах дітей 
облдержадміністрації.

тем, що стосуються 
дітьми, які можуть мати 
розвитку чи розумову 
помірного ступеня, до 
залучався практичний 

психолог обласної психоневрологічної лікарні.
За результатами навчань відповідні довідки та 

рекомендації отримали 11 сімей та 5 осіб -  
кандидатів у прийомні батьки; 2 сім’ї  -  кандидатів 
в батьки-вихователі дитячого будинку сімейного 
типу; 22 особи -  кандидатів в опікуни.

У І півріччі 2021 року Вінницьким обласним 
центром соціальних служб проведено 2 
восьмиденні навчання-тренінги із підготовки 
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 
опікуни, піклувальники та усиновлювачі з 
відвідуванням сімей кандидатів за місцем 
проживання. Участь у проведенні навчання брали 
спеціалісти служби у  справах дітей 
облдержадміністрації. Для висвітлення тем, що

Для висвітлення 
особливостей роботи з 
затримку психічного 
відсталість легкого та 
проведення навчання
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б.З) Проведення
навчань за Програмою 
підвищення кваліфікації 
прийомних батьків та 
батьків-вихователів, 
патронатних 
вихователів

Підвищення 
потенціалу 
батьків та 
вихователів

виховного
прийомних

батьків-

Проведення навчань за Програмою 
підвищення кваліфікації прийомних 
батьків та батьків-вихователів, 
патронатних вихователів.

стосуються особливостей роботи з дітьми, які 
можуть мати затримку психічного розвитку чи 
розумову відсталість легкого та помірного ступеня, 
до проведення заходу залучався практичний 
психолог обласної психоневрологічної лікарні. 
Методистом навчально-методичного центру 
психологічної служби системи освіти Вінницької 
області надано інформацію про використання 
методів виховання дітей з особливостями 
поведінки. За результатами навчань відповідні 
довідки та рекомендації отримали 9 сімей та І 
окрема особа -  кандидати у прийомні батьки, 2 
сім’ї  -  кандидати у батьки-вихователі, 15 осіб -  
кандидати в опікуни, 14 сімей усиновлювачів.

В області постійно проводяться навчальні 
семінари-тренінги для прийомних батьків та 
батьків вихователів дитячих будинків сімейного 
типу.

Так, у 2017 році Вінницьким обласним 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді проведено навчання в 11 групах із 
підвищення виховного потенціалу для 
183 прийомних батьків та батьків-вихователів. 
Участь у проведенні заходів брали практичні 
психологи, психотерапевти, фахівці Департаменту 
освіти і науки, служби у справах дітей 
облдержадміністрації. За результатами навчань 
підготовлено рекомендації, які містять конкретні 
заходи стосовно подальшого соціального 
супроводження прийомних дітей, та дітей- 
вихованців.

У 2018 році Вінницьким обласним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
проведено навчання у 10 групах із підвищення 
виховного потенціалу прийомних батьків та 
батьків-вихователів. Участь у проведенні заходів 
брали практичні психологи, психотерапевти, 
фахівці Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, служби у справах дітей 
облдержадміністрації. Підвищення кваліфікації

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



6.4) Проведення
навчань за програмою 
підвищення кваліфікації 
працівників центрів 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
щодо встановлення 
опіки, піклування, 
створення та
забезпечення діяльності 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу, сімей 
патронатних 
вихователів

Зростання якості 
соціальних послуг

надання

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Проведення семінарів-тренінгів для 
працівників центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, територіальних 
громад за Програмою підвищення 
кваліфікації соціальних працівників 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді щодо встановлення опіки, 
піклування, створення та забезпечення 
діяльності прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу

пройшли 120 прийомних батьків та батьків- 
вихователів. За результатами навчань підготовлено 
рекомендації, які містять конкретні заходи 
стосовно подальшого соціального супроводження 
прийомних дітей та дітей-вихованців.

У 2021 році Вінницьким обласним центром 
соціальних служб проведено З навчання із 
підвищення виховного потенціалу прийомних 
батьків та батьків-вихователів. Таке підвищення 
кваліфікації пройшли 60 осіб спільно з  20 
фахівцями із соціальної роботи, які забезпечують 
соціальний супровід їх прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу.

Підвищено рівень професійної
компетентності працівників, які надають соціальні 
послуги сім’ям опікунів /  піклувальників, 
прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного 
типу, сім’ям патронатних вихователів

У 2017 році Вінницьким обласним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
проведено 2 п’ятиденних навчання для 35 
працівників центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді області за Програмою підвищення 
кваліфікації соціальних працівників щодо 
встановлення опіки, піклування, створення та 
забезпечення діяльності прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу.

у  червні 2018 року Вінницьким обласним 
центром соціальних служб для сім’ї,  ̂дітей та 
молоді проведено п’ятиденний семінар-тренінг для 
працівників центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, об'єднаних територіальних громад 
за Програмою підвищення кваліфікації соціальних 
працівників центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді щодо встановлення опіки, 
піклування, створення та забезпечення діяльності 
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 
типу, у  заході взяли здасть 18 осіб.

Світлана ЯРМ ОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



6.5) Проведення
семінарів та
супервізійних заходів 
щодо окремих ■ питань 
соціального 
супроводження 
прийомних сімей та 
дитячих будинків 
сімейного типу, сімей 
патронатних 
вихователів

Зростання якості надання 
соціальних послуг 
Підвищення виховного 
потенціалу • прийомних 
батьків та батьків- 
вихователів

Проведення семінарів за тематикою 
підвищення якості соціального 
супроводження прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу. •

Проведення навчань щодо 
впровадження в області послуги патронату 
над дитиною.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Вінницьким обласним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2018 року 
проведено:

навчання з підвищення кваліфікації 
соціальних працівників центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді щодо встановлення опіки, 
піклування, створення та забезпеченьїя діяльності 
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 
типу у 4 групах для 53 працівників центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 
об’єднаних територіальних громад, на яких 
покладені відповідні повноваження. За 
результатами виконання практичних завдань, 
отриманих на навчанні, фахівці отримали 
сертифікати;

одноденний навчально-практичний семінар 
для начальників відділів соціальної роботи центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області, 
в рамках якого розглядалися питання якості 
соціального супроводження прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу, зокрема, 
здійснення оцінки потреб, планування 
супроводження. Участь у заходах взяли 33 
працівники центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді;

2 одноденні семінари для психологів та 
практичних психологів ЦСССДМ області з питань 
особливостей роботи з дітьми, які виховуються у 
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 
типу (46 учасників).

У 2021 році з метою покращення якості 
надання послуги соціального супроводу с ім ’ям 
опікунів та піклувальників, прийомним сім ’ям, 
дитячим будинкам сімейного типу Вінницьким 
обласним центром соціальних служб розроблено 
програми 5 одноденних навчань-тренінгів для 
працівників надавачів соціальних послуг, які 
покликані сформувати професійну компетентність 
у питаннях розвитку, виховання, визначення потреб 
дітей, емоційного інтелекту, подолання втрат,

Світлана ЯРМ ОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



6.6) Надання підтримки 
у вирішенні актуальних 
питань утримання та 
виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, шляхом 
проведення груп
зустрічей тощо для 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів, 
патронатних 
вихователів

Зростання якості 
соціальних послуг

надання

Підвищення 
потенціалу 
батьків та 
вихователів

виховного
прийомних

батьків-

7. Підвищення рівня Підвищення рівня

Підготовка працівників, які 
надають соціальні послуги сім’ям опікунів 
/  піклувальників, прийомним сім’ям, 
дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям 
патронатних вихователів до проведення 
груп зустрічей для прийомних батьків, 
батьків-вихователів, патронатних
вихователів.

Проведено інформаційно-

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

вирішення конфліктів. Програми тренінгів 
адаптовано до проведеїшя в онлайн-режимі.

Вінницьким обласним центром соціальних 
служб у І півріччі 2021 року проведено навчання 
кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників 
для 4 сімейних пар. _____

Вінницьким обласним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді спільно зі службою 
у справах дітеії облдержадміністрації та 
Міжнародною благодійною організацією 
«Партнерство «Кожній дитині» у 2017 році 
проведено 2 одноденних семінари для директорів 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
області «Запровадження послуги патронату у 
систему захисту дітей та підтримки сімей з дітьми 
на рівні громади» (38 учасників).

З метою покращення контролю за станом 
утримання та виховання дітей в прийомних сім ’ях 
та дитячих будинках сімейного типу центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 
З^асті працівників служб у справах дітей, 
психологів у 2018 році проводилися групи 
зустрічей для прийомних батьків та батьків- 
вихователів. Зазначені заходи проходять 
щоквартально в усіх районах та містах обласного 
значення області. В рамках заходів розглядаються 
теми, запропоновані Вінницьким обласним 
ЦСССДМ.

з  метою покращення якості соціальної роботи 
з прийомними сім’ями та дитячими будинками ' 
сімейного типу, профілактики емоційного 
вигорання прийомних батьків та батьків- 
вихователів надавачами соціальних послуг за 
участі працівників служб у справах дітей, 
психологів проводилися групи зустрічей для 
прийомних батьків та батьків-вихователів. В 
рамках заходів протягом І півріччя 2021 року 
розглядалися теми, запропоновані Вінницьким 
обласним центром соціальних служб. _________

Структурними пщрозділами

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



економічної 
активності та
самостійності сімей 
7-1) Проведення
інформаційно- 
просвітницьких заходів 
щодо популяризації 
сімейного
підприємництва, у тому 
числі в сільській 
місцевості, роз’яснення 
можливостей реалізації 
підприємницької 
ініціативи сімей у сфері 
побутових послуг, 
громадського 
харчування, організації 
фермерських 
господарств, зеленого 
туризму тощо______
7.2) Проведення
заходів, в тому числі 
семінарів, тренінгів, 
тощо, щодо організації 
та створення власної 
справи

економічної активності 
сімей та оптимізація 
соціального захисту сімей з 
дітьми

просвітницькі заходи щодо популяризації 
сімейного підприємництва.

Підвищення рівня
економічної активності 
сімей та оптимізація 
соціального захисту сімей з 
дітьми

райдержадміністрацій з міськрайонними центрами 
зайнятості проводяться семінари, тренінги з 
особами та членами їх сімей, що перебувають на 
обліку щодо залучення до сімейного 
підприємництва в сільській та міській місцевості, 
організації фермерських господарств, зеленого 
туризму, сільського туризму та екотуризму. Так, у
2018 році проведено 39 навчальних семінарів для 
жителів села «Ефективне ведення сільського 
господарства», у яких взяли участь 519 осіб.

Підвищено 
активності сімей

рівень економічної

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

У 2017 році Департаментом соціальної та 
молодіжної політики спільно з ГО «Бюро 
інституційного розвитку» створено тренінгово- 
консультаційний центр з розвитку власної справи 
та самозайнятості (проведення цикл тренінгів в 
районах та містах області, консультацій юриста, 
бухгалтера, 8 виїздів, березень-листопад 2017 р.).

В рамках соціального проекту з жовтня 
2017 року Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержагіміністрації спільно 
з громадською організацією «Філософія серця» 
проведено низку тренінгів «Фінансова грамотність» 
в містах та районах області. Метою проекту стало 
підвищення коефіцієнту фінансового інтелекту в 
родинах.

Протягом 2018 року проведено 173 семінари 
на тему «Як розпочати свій бізнес?» для 1491 
особи.

у  Вінницькій обласній філармонії 
ім. М.Д. Леонтовича______«Плеяда»______відбувся

Світлана ЯРМ ОЛЕНКО
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

профорієнтаційний захід «ПрофіСтарт»: обери своє 
майбутнє». Організатори заходу: Департамент 
освіти і науки облдержадміністрації. Вінницький 
обласний центр зайнятості та Вінницький 
державний центр естетичного виховання учнів 
професійно-технічних навчальних закладів. 
Заклади професійноіУпрофесійно-технічної освіти 
м. Вінниця презентували робітничі професії; учні 
навчальних закладів проводили майстер-класи з 
використанням новітніх технологій, сучасних 
матеріалів та вимог часу. Найцікавішими серед них 
стали: «обробка ювелірних виробів», «нанесення 
рідких шпалер», «фотограф, фотосесія в студії», 
«альтернативна енергетика», «секрети створення 
декоративного оздоблення швейних виробів», 
«моделювання сучасних зачісок», «декорування 
поверхонь за європейськими технологіями», 
«ліплення з глини», «петриківський розпис», 
«фантазії візажу та плетіння волосся», «сучасний 
декор тортів на замовлення», «виготовлення 
корпусних меблів» тош;о. У заході взяли участь та 
презентували свої виробництва Державне 
підприємство «Електричні системи», «Вагііпек», 
«Промавтомптика», ПрАТ «Вінницький 
олійножировий комбінат» та інші підприємства. 
Взяли участь 150 учасників.

Структурні підрозділи райдержадміністрацій 
та міських рад міст обласного значення спільно з 
міськрайонними центрами зайнятості постійно 
проводять заходи ш;одо організації та створення 
власної справи. Зокрема, відділом освіти, молоді та 
спорту Іллінецької райдержадміністрації спільно з 
Іллінецьким державним аграрним коледжем 
проведено круглий стіл з лідерами студентського 
самоврядування «Співпраця з місцевими органами 
влади», де розглянуто питання ш;одо створення 
власної справи; протягом 2019 року районним 
центром зайнятості Оратівського району проведено 
З тренінги щодо організації та створення власної 
справи, охоплено 45 осіб, 1 семінар «Як розпочати
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7.3) Проведення заходів 
з реінтеграції матерів і 
батьків до професійного 
життя під час та після 
відпустки по догляду за 
дитиною

Підвищення рівня
економічної активності 
сімеіі та оптимізація 
соціального захисту сімей з 
дітьми

проведено заходи з реінтеграції 
матерів і батьків до професійного життя 
під час та після відпустки по догляду за 
дитиною

свій бізнес», охоплено 22 особи; Жмеринською 
міською радою спільно з міськрайонною філією 
Вінницького обласного центру зайнятості 
проведено заходи для забезпечення підвищення 
рівня зайнятості населення району, створення 
нових робочих місць. Всебічне сприяння надається 
розвитку малого і середнього бізнесу, заохочування 
мешканців міста до відкриття власної справи.______

8. Удосконалення Посилення механізму

II. Запобігання та 
домашньому насильству

протидія

Структурними підрозділами
райдержадміністрацій та міських рад міст 
обласного значення спільно з міськрайонними 
центрами зайнятості у 2017 році проведено 
семінари «Жінка на ринку праці», тренінги з 
пошуку роботи для жінок, які тривалий час 
перебувають у декретній відпустці або не 
працюють за сімейними обставинами, за участю 
громадської організації «Прогресивні жінки».

Управлянням сімейної, дитячої та молодіжної 
політики Козятинської міської ради спільно з 
громадською організацією «Територія добра» 
розроблено проект «Є життя під час декрету», 
проводяться зустрічі та індивідуальні бесіди з 
батьками.

Структурними підрозділами
райдержадміністрацій та міських рад міст 
обласного значення спільно з міськрайонними 
центрами зайнятості та громадськими 
організаціями постійно проводять семінари, 
тренінги з пошуку роботи для жінок, які тривалий 
час перебувають у відпустці по догляду за дитиною 
або не працюють тривалий час за сімейними 
обставинами. Зокрема, фахівцями Тульчинської 
районної філії обласного центру зайнятості 
31 жовтня 2019 року проведено тренінг «Кроки 
кар'єрного зростання» для жінок, які повертаються 
до трудової діяльності після декретної відпустки, 
охоплено 20 жінок.

Забезпечено

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики.
виконавчого апарату обласної Ради

діяльність робочої З метою узгодження дій, що потребують
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механізму взаємодії у 
сфері запобігання та 
протидії домашньому 
насильству
8.1) Забезпечення 
діяльності міжвідомчої 
робочої групи з питань 
запобігання та протидії 
домашньому насильству

взаємодії у сфері 
запобігання та протидії 
домашньому насильству

групи 3 . питань запобігання та протидії 
домашньому насильству Міжвідомчої ради 
з питань сім’ї, гендерної рівності, 
запобігання домашньому насильству та 
протидії торгівлі людьми.

9. Підвищення 
обізнаності 
суспільства 
форм та 
домашнього 
насильства, 
причин та

рівня

щодо
проявів

його
наслідків,

Підвищення рівня
обізнаності населення у 
сфері запобігання та 
протидії домашньому 
насильству, руйнацію 
негативних стереотипів та 
формування нетерпимого

Проведення серед населення області 
інформаційно-просвітницької діяльності 
щодо форм, проявів і наслідків 
домашнього насильства та/або насильства 
за ознакою статі, формування нетерпимого 
ставлення громадян до цих явищ

У закладах освіти області

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

мщгалузевої та міжсекторальної взаємодії в 
області функціонує Міжвідомча рада з питань сім’ї, 
гендерної рівності, запобігай ня домашнього 
насильства та протидії торгівлі людьми ( далі- 
Міжвідомча рада). Розпорядженням Голови 
обласної державної адміністрації від 01 березня 
2018 року № 165 затверджено склад цієї 
Міжвідомчої ради, її Положення із врахуванням 
положень Закону У країни «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству»
(розпорядженням Г олови обласної державної 
адміністрації від 29 липня 2021 року № 569 
оновлено склад міжвідомчої ради).

Відповідні ради створені та діють у районних 
державних адміністраціях та в територіальних 
громадах області.

Протягом 2017-2021 років проведено низку 
засідань робочої групи з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству Міжвідомчої 
ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання 
домашньому насильству та протидії торгівлі 
людьми.

Також 27-28 листопада 2018 року проведено 
стратегічну сесію робочої групи з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству 
Міжвідомчої ради з питань сім'ї, гендерної рівності, 
запобігання домашньому насильству та протидії 
торгівлі людьми. В результаті напрацьовано 
проекти Стратегії міжвідомчої взаємодії з питань 
запобігання домашньому насильству на Вінниччині 
на 2019 - 2021 роки та Обласного плану заходів із 
запобігання та протидії домашньому насильству на
2019 рік.

У 2017 році з метою підвищення рівня 
обізнаності суспільства щодо форм та проявів 
домашнього насильства, його причин та наслідків: 
опубліковано 4 статі з питань попередження 
насильства в сім’ї. Кожна стаття була опублікована 
в паперовому вигляді, в інтернеті на сайті ЗМ І, в 
соціальних мережах та на сайтах громадської

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



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

ставлення до насильницької 
моделі сімейних відносин

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

практичними психологами та соціальними 
педагогами проведено: виховні та 
просвітницькі заходи в рамках «години 
психолога» ■ на теми: «Ми проти 
насильства», «Стреси в нашому житті. 
Захист від них», «Стань вірним другом або 
як порозумітися з оточуючими»; заняття з 
елементами тренінгу: «Будь чемним», 
«Сімейні відносини: як їх будувати», 
«Цінність людського життя», «Чужого 
горя не буває». «Геть насильство над 
дітьми» тощо.

Проведено інформаційно-
просвітницькі заходи з педагогами, дітьми 
та батьківською громадськістю: 
«Збереження та зміцнення психічного 
здоров’я», «Визначення етапів домашнього 
насильства», «Протидія домашньому 
насильству» тощо.

активності; виготовлено та розповсюджено 
інформаційні листівки «Зупини ' домашнє 
насильство!» (тираж 15000 прим.) та «Запобігти і 
зупинити домашнє насильство» (тираж 100 прим.).

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з Головним 
управлінням Національної поліції у Вінницькій 
області і Управлінням забезпечення прав людини 
Національної поліції України 26 листопада
2018 року провів акцію «Діти Вінниччини кажуть 
насильству: «НІ!».

В області 27 листопада 2018 року відбувся 
«круглий стіл» «Протидія домашньому насильству 
у Вінницькій області: виклик сьогодення».

В рамках відзначення Міжнародного дня 
людей з інвалідністю Департаментом соціальної та 
молоділшої політики ЗО листопада 2018 року 
проведено круглий стіл «Міст взаємодії -  
співробітництва для поліпшення життя людей з 
інвалідністю у Вінницькій області».

За ініціативи Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації
2 грудня 2018 року організована та проведена 
інформаційна акція «Профілактика ВІЛ-СНІДу на 
робочих місцях» для підприємств Вінницької 
області незалежно від форм власності, зокрема для 
трудового колективу регіональної газової компанії 
«Вінницягаз».

У 2018 році центрами соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді області проведено 804 групові 
інформаційно-просвітницькі заходи за тематикою 
попередження домашнього насильства, якими 
охоплено 10309 учасників.

У закладах освіти області проведено: виховні 
години, бесіди з елементами тренінгу «Життя без 
насильства», «Конвенція ООН про права дитини», 
«Насильство, та як його уникнути», конкурси 
малюнків «Світ без насильства», засідання за 
круглим столом «Насилля як вид неправильного 
виховання», «Ні! Торгівлі людьми», «Домашнє
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

насильство, його причини та наслідки», 
«Мистецтво спілкування у сім’ї», «Дитина та її 
права»; конкурси малюнків «Світ без насильства»;

засідання за круглим столом «Насильство, як 
вид неправильного виховання», «Домашнє 
насильство, його причини та наслідки». Загалом 
проведено 883 заходів, якими охоплено 17300 
дітей.

з метою підвищення рівня обізнаності 
населення області стосовно запобігання та протидії 
домашньому насильству підвищується проведено 
регіональний флешмоб з використанням жестової 
мови «Не Мовчи! Ми Допоможемо».

Протягом І півріччя 2021 року надавачами 
соціальних послуг області проведено 125 групових 
інформаційно-просвітницьких заходів за 
тематикою попередження домашнього насильства 
(1555 учасників).

Службою у справах дітей
облдержадміністрації розроблено Заходи щодо 
профілактики дитячої бездоглядності та 
безпритульності в умовах перехідного періоду 
адміністративно-територіальної реформи на 
2021 рік, Заходи з профілактики правопорушень на
2021 рік. Заходи з профілактики алкоголізму, 
наркоманії, негативних явищ в дитячому 
середовищі на 2021 рік, які затверджено наказами 
начальника служби у справах дітей 
облдержадміністрації від 15.02.2021 року №  06, 
№ 07 і № 08, та які серед іншого спрямовані на 
попередження домашнього насильства, інших 
проявів жорстокого поводження з дітьми, з них 
незаконних угод стосовно дитини або загрози їх 
вчинення. Щоквартально здійснюється моніторинг 
виконання зазначених заходів службами у справах 
дітей райдержадміністрацій, міських, селищних, 
сільських рад територіальних громад. Узгоджено 
план-графік взаємообміну інформацією на 2021 рік 
між всіма структурами, дотичними до питань 
захисту прав дитини. На виконання плану-графіку
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9.2) Проведення
інформаційно- 
просвітницької кампанії 
на місцевому рівні 
щодо запобігання та 
протидії домашньому 
насильству

Підвищення рівня
обізнаності населення у 
сфері запобігання та 
протидії домашньому 
насильству, руйнацію 
негативних стереотипів та 
формування нетерпимого 
ставлення до насильницької 
моделі сімейних відносин

Виготовлення та розповсюдження 
інформаційних матеріалів, висвітлення 
інформації щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству на інтернет- 
порталах.

У закладах освіти області 
практичними психологами та соціальними 
педагогами проведено: виховні та 
просвітницькі заходи в рамках «години 
психолога» на теми: «Ми проти 
насильства», «Стреси в нашому житті. 
Захист від них», «Стань вірним другом або 
як порозумітися з оточуючими»; заняття з 
елементами тренінгу: «Будь чемним», 
«Сімейні відносини: як їх будувати», 
«Цінність людського життя», «Чужого 
горя не буває». «Геть насильство над 
дітьми» тощо.
_____Проведено___________ інформаційно-

здійснюється щоквартальне взаємоінформування.
Відповідно до Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» 
служби у справах дітей області отримують від 
територіальних підрозділів Національної поліції 
інформацію про дітей, щодо яких існує загроза 
жорстокого поводження або з якими жорстоко 
поводяться. За б місяців 2021 роїо^ із ЗО дітей, 
взятих на облік службами у справах дітей з 
підстави жорстокого поводження з ними, 16 дітей 
взято на облік відповідно до повідомлень, 
отриманих від територіальних підрозділів 
Національної поліції України.

У закладах освіти області проведено заходи, 
спрямовані на формування толерантного ставлення 
до дітей в сім’ї та негативного ставлення до 
насильницької моделі поведінки у сім’ї. Зокрема, 
проведено близько 6 тис. заходів, охоплено 159 тис. 
дітей та учнівської молоді та понад 2,3 тис. заходів
з педагогами, батьківською громадськістю. 
Охоплено 65340 тис, дітей та учнівської молоді.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Щорічно в області проходить акція «16 днів 
проти насильства», в рамках якої вжито 
відповідних заходів.

Щорічно приймається та затверджується 
керівництвом облдержадміністрації План заходів з 
проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства» у Вінницькій області.

Зокрема, з метою привернення уваги до 
проблеми вчинення домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі 23 листопада 2018 року 
у м. Вінниця помаранчевим кольором підсвічено 
Водонапірну вежу. Вінницьку обласну державну 
адміністрацію, Головне управління Національної 
поліції у Вінницькі області. Крім того, в області 
здійснено підсвітку таких будівель: Гайсинська 
районна державна адміністрація, Оратівська 
районна державна адміністрація, Могилів- 
Подільська міська рада, Барський районний центр 
дозвілля, Іллінецька районна державна
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просвітницькі заходи з педагогами, дітьми 
та батьківською громадськістю; 
«Збереження та зміцнення психічного 
здоров’я», «Визначення етапів домашнього 
насильства», «Протидія домашньому 
насильству» тош;о.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

адміністрація та міська рада. Тульчинський 
районний будинок культури, Томашпільська 
районна державна адміністрація та районна рада, 
Теплицька районна державна адміністрація, 
селищна рада та будинок культури.

У 2019 році також з нагоди початку акції з 
метою привернення уваги до проблем, існуючих у 
суспільстві щодо домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі, помаранчевим 
кольором підсвічено будівлі Вінницької обласної 
державної адміністрації, Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області, 
Гайсинської районної державної адміністрації, 
Оратівської районної державної адміністрації, 
Могилів -  Подільської міської ради, Барського 
районного центру дозвілля, Іллінецької районної 
державної адміністрації та міської ради, 
Тульчинськиого районного будиноку культури, 
Томашпільської районної державної адміністрації 
та районної ради, Теплицької районної державної 
адміністрації, селищної ради та будинок культури.

Підсвітку забезпечено також наступних 
роках, зокрема у 2020 та у 2021 роках.

У 2018 році за сприяння Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації громадською організацією 
«Бюро інституційного розвитку» виготовлено та 
розповсюджено буклети «Захистимо родину від 
насильства» А-4 (тираж 3000 прим.); картки 
«Зупини домашнє насильство» А-7 (тираж 100 
прим.); листівки «Насильства в сім’ї? Отримай 
допомогу» А-4 (500 прим.); браслети силіконові «Я 

проти насильства» (200 штук); повітряні кульки 
«Я - проти насильства!» (300 штук); відеоролики (З 
штуки): «Принижує і здіймає руку. Це 
насильство!», «Кричить і залякує. Це може бути 
насильство!», «Лінія довіри», які транслювались у 
ТРЦ «МЕГАМОЛЛ», ТРЦ «СКАЙ ПАРК», ТРЦ 
«ІЗУМРУД», «Прозорих офісах» Вінницької 
міської ради, телеканалах «Віта», «Доба».
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Крім того. Департамент соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
розробив та забезпечив виготовлення збірки 
законодавчих, нормативно-правових актів 
«Запобігання та протидія домашньому насильству» 
(68 примірників).

За підтримки Фонду ООН у галузі 
народонаселення в Україні розповсюджено буклети 
«Насильство щодо жінок -  особлива проблема».

Для працівників психологічної служби 
районів, міст, ОТГ області проведено З засідання 
інтервізійних груп працівників психологічної 
служби на теми: «Участь працівників психологічної 
служби у проведенні інформаційно-просвітницьких 
заходів з учасниками освітнього процесу з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству, у 
тому числі стосовно дітей та за участю дітей» та 
«Протидія булінгу в учнівському середовищі. 
Формування толерантно-безпечного середовища у 
закладах загальної середньої освіти». Загалом 
проведено З заходи, якими охоплено 177 педагогів.

На плазмових моніторах у ТРЦ 
«МЕГАМОЛЛ», ТРЦ «СКАЙ ПАРК», ТРЦ 
«ІЗУМРУД», «Прозорих офісах» Вінницької 
міської ради транслювалися З відеоролики: 
«Принижує і здіймає руку. Це насильство!», 
«Кричить і залякує. Це може бути насильство!», 
«Лінія довіри», які виготовлені за сприяння 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації громадською організацією 
«Бюро інституційного розвитку».

За фінансової підтримки 
соціальної та молодіжної 
облдержадміністрації громадською 
«Подільський центр соціальних
2019 році виготовлено та

Департаменту 
політики 

організацією 
технологій» у 

розміщено 15
інформаційних статтей, спрямованих на запобігання 
та протидію домашньому насильству (успіпгаі кейси) 
в щотижневій газеті «33 канал».

Департамеьггом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

громадською організацією «Бюро інституційного 
розвитку» проведено інформаційну кампанію з 
попередження домашнього насильства. В рамках 
кампанії розроблено та виготовлено: листівки А4 
«Отримай допомогу!», 4000 шт.; постери А2 
«Зазнаєш домашнього насильства? Отримай 
допомогу!», 500 шт.; листівки А7 «Що таке 
домашнє насильство?», 10000 шт.; брошури А5 
«Запобігання та протидія домашньому насильству», 
1000 шт.

У 2019 році проведено обласний конкурс 
дитячого малюнку «Моя родина вільна від 
насильства».

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 06.12.2019 спільно з 
Управлінням патрульної поліції у Вінницькій 
області провів інформаційно-просвітницьку акцію 
лабіринт на тему - «Що чекає кривдника?».

Громадською спілкою «Інститут місцевої 
демократії «Відкрите суспільство» за підтримки 
Департменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації створено цикл
інформаційних матеріалів щодо запобігання та 
протидії домашньому насильству (інфографіка, 
комікси) та поширено їх через соціальні мережіє

В області 11.12.2019 року відбулося публічне 
звітування суб’єктів взаємодії, що здійснюють у 
сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству за підсумками роботи 2019 року.

В закладах освіти забезпечено формування 
толерантного ставлення до дітей в сім’ї  та 
негативного ставлення до насильницької моделі 
поведінки у сім’ї, проведено близько 6000 заходів, 
охоплено 159000 дітей та учнівської молоді та 
понад 23000 заходів з педагогами, батьківською 
громадськістю. Охоплено 65340 дітей та учнівської 
молоді.

Службами у справах дітей
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст 
обласного значення, об’єднаних територіальних
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

громадською організацією «Бюро інституційного 
розвитку» проведено інформаційну кампанію з 
попередження домашнього насильства. В рамках 
кампанії розроблено та виготовлено: листівки А4 
«Отримай допомогу!», 4000 шт.; постери А2 
«Зазнаєш домашнього насильства? Отримай 
допомогу!», 500 шт.; листівки А7 «Що таке 
домашнє насильство?», 10000 шт.; брошури А5 
«Запобігання та протидія домашньому насильству», 
1000 шт.

У 2019 році проведено обласний конкурс 
дитячого малюнку «Моя родина вільна від 
насильства».

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 06.12.2019 спільно з 
Управлінням патрульної поліції у Вінницькій 
області провів інформаційно-просвітницьку акцію 
лабіринт на тему - «Що чекає кривдника?».

Громадською спілкою «Інститут місцевої 
демократії «Відкрите суспільство» за підтримки 
Департменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації створено цикл
інформаційних матеріалів шодо запобігання та 
протидії домашньому насильству (інфографіка, 
комікси) та поширено їх через соціальні мережіє

В області 11.12.2019 року відбулося публічне 
звітування суб’єктів взаємодії, що здійснюють у 
сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству за підсумками роботи 2019 року.

В закладах освіти забезпечено формування 
толерантного ставлення до дітей в сім ’ї  та 
негативного ставлення до насильницької моделі 
поведінки у сім’ї, проведено близько 6000 заходів, 
охоплено 159000 дітей та учнівської молоді та 
понад 23000 заходів з педагогами, батьківською 
громадськістю. Охоплено 65340 дітей та учнівської 
молоді.

Службами у справах дітей
райдержадміністрацій, виконкомів міських рад  міст 
обласного значення, об’єднаних територіальних
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громад надіслано листи 257 суб’єктам виявлення 
та/або організації соціального захисту дітей 
(зокрема, сільським, селищним радам, старостам 
сіл, також ЖЕО, ОСББ, вуличним комітетам, іншим 
підприємствам, установам, організаціям) щодо 
виявлення та інформування служб у справах дітей 
про дітей, які потерпіли від домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, інших 
проявів жорстокого поводження, в т.ч. торгівлі 
дітьми, або, ш,одо яких існує така загроза. З метою 
координації роботи суб'єктів виявлення та/або 
організацій соціального захисту дітей на 79 
засіданнях комісій з питань захисту прав дитини 
районних державних адміністрації, міських, 
сільських, селищних рад розглядались питання 
щодо роботи із сім’ями з дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах.

Здійснено 39 публікацій в місцевих ЗМІ щодо 
роз’яснення системи соціального захисту дітей від 
домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, інших провів жорстокого поводження з 
дітьми, в т.ч. торгівлі дітьми; проводяться виступів 
серед учнів та студентів ЗНЗ, ПТУ, ВНЗ І -  II рівнів 
акредитації, вихованців інтернатних закладів щодо 
підвищення рівня обізнаності стосовно форм, 
причин і наслідків домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, інших проявів 
жорстокого поводження з дітьми, а також системи 
соціального захисту дітей. На 25 засіданнях комісій 
з питань захисту прав дитини розглядалось питання 
попередження жорстокого поводження з дітьми (в 
т. ч. домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, торгівлі дітьми), ефективності взаємодії та 
безпосередньо вжитих заходів суб’єктами взаємодії 
з даного питання; а також питання роботи із 
запобігання та протидії цим явищам суб’єктами 
виявлення та/або організації соціального захисту 
дітей, на території яких виявлено факти 
домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі та інші прояви жорстокого поводження з

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



дітьми. Зважаючи на введення карантинних 
обмежеьїь в звязку з поширенням коронавірусної 
хвороби, та, як наслідок, збільшення ризиків 
вчинення насильства щодо дітей, спільно з іншими 
субєктами взаємодії у 857 сім’ях проведена 
інформаційно-роз’яснювальна робота з дітьми, 
батьками дітей щодо форм, проявів і наслідків 
домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, інших проявів жорстокого поводження з 
дітьми, в т. ч. торгівлі дітьми._____________________

10. Забезпечення 
діяльності системи 
моніторингу у сфері 
запобігання та
протидії домашньому 
насильству, оцінки 
ефективності заходів, 
що здійснюються на 
національному та 
регіональному рівнях 
10.1) Організація і 
проведення 
соціологічних, 
правових, психолого- 
педагогічних та інших 
досліджень у сфері 
домашнього насильства, 
його причин та 
наслідків

Організація і проведення 
соціологічних, правових, 
психолого-педагогічних та 
інщих досліджень у сфері 
домашнього насильства, 
його причин та наслідків

Протягом 9 місяців 2021 року до органів 
поліції надійшло 11024 звернень громадян про 
факти скоєння домашнього насильства, серед яких 
7428 жінок, 3391 чоловіків та 205 неповнолітніх.

За результатами проведених перевірок до 
адміністративної відповідальності за ст. 173-2 
КУпАП притягнуто 3716 правопорушників.

На превентивному обліку в органах поліції 
перебуває 3877 домашніх кривдників, додатково в 
поточному році на облік поставлена 2437 таких 
осіб.

За результатами реагування на факти 
вчинення домашнього насильства поліцейськими 
територіальних підрозділів поліції винесено 1223 
термінових заборонних приписів стосовно 
кривдників.

Окрім того, з початку року підрозділами 
поліції розслідувано 164 кримінальних проваджень 
за кримінальними правопорушеннями, скоєними в 
сімейному середовищі, з них 34 за вчинення 
кримінального правопорушення передбаченого ст. 
126-1 КК України.____________________

2) Проведення
вибіркового
моніторингу діяльності 
суб’єктів, які
здійснюють заходи 
щодо запобігання та 
протидії домашньому 
насильству

Своєчасний та якісний 
моніторинг ефективності 
діяльності та контролю за 
виконанням встановлених 
вимог

Забезпечення проведення
вибіркового моніторингу діяльності 
суб’єктів, які здійснюють заходи щодо 
запобігання та протидії домашньому 
насильству

У 2017 році з метою удосконалення механізму 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
попередження насильства в сім’ї  проведено 
моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють 
заходи щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству у Чернівецькому, Іллінецькому, 
Піщанському та Крижопільському районах.
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11. Підвищення рівня 
професійної 
компетенції 
працівників 
державних органів 
шодо запобігання та 
протидії домашньому 
насильству.
11.1) Впровадження 
навчальних програм для 
соціальних працівників 
та інших спеціалістів, 
які надають соціальні 
послуги особам, які 
постраждали від
домашнього насильства, 
з урахуванням
стандартів щодо
надання необхідної 
допомоги зазначеній 
категорії осіб

Підвиш;ення рівня
професійної компетенції 
працівників державних 
органів шодо запобігання 
та протидії домашньому 
насильству

Проведення семінарів шодо 
впровадження у роботу законодавчих актів
з питань запобігання та протидії 
домашньому насильству та організації 
надання соціальної послуги кризового та 
екстреного втручання

З метою підготовки фахівців, які проводять 
корекційні програми з особами, які вчиняють 
насильство в сім’ї, 15-16 травня 2017 року 
проведено навчальний семінар-тренінг 
«Організація заходів шодо запобігання гендерно- 
зумовленого насильства на місцевому рівні».

На базі Центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій Вінницької 
області щорічно проводяться навчання державних 
службовців з питань запобігання та протидії 
домашньому насильству, зокрема протягом 
2018 року:

у рамках професійних програм (двотижневе 
навчання) проведено 10 заходів, якими охоплено 
517 осіб;

у рамках короткострокових семінарів -
4 заходи, якими охоплено 91 особу;

у рамках постійно діючих курсів -  1 захід, 
яким охоплено 33 особи.

Питання попередження домашнього 
насильства включені до програми п’ятиденного 
навчання із підвищення кваліфікації працівників 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
щодо виявлення сімей (осіб), які перебувають у 
складних життєвих обставинах, надання їм 
соціальних послуг та здійснення соціального 
супроводу таких сімей (осіб).

У лютому-березні 2018 року усіма районними 
та міськими ЦСССДМ проведено єдиний 
методичний день, в рамках якого детально 
розглянуто положення Закону України «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству».

Крім того, протягом вересня -  жовтня 
2018 року центрами проведено єдиний методичний 
день з питань практичної реалізації нових 
нормативних актів Кабінету Міністрів України в 
частині запобігання та протидії домашньому 
насильству. Матеріали для проведення цих заходів
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розробляються Вінницьким обласним ЦСССДМ.
У вересні 2018 року Вінницьким обласним 

ЦСССДМ проведено одноденний семінар для 
психологів та практичних психологів ЦСССДМ 
області з питань особливостеі5 надання допомоги 
особам, постраждалим від домашнього насильства 
(ЗО учасників).

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації на базі Вінницького 
регіонального центру підвищення кваліфікації у 
2021 році проведено навчання державних 
службовців з питань запобігання та протидії 
домашньому насильству, зокрема:

у рамках професійних програм (двотижневе 
навчання) проведено 2 заходів, якими охоплено 286 
особи;

у рамках короткострокових семінарів — З 
заходів, якими охоплено 294 осіб.

У І півріччі 2021 року Вінницьким обласним 
центром соціальних служб проведено вебінар для 
працівників надавачів соціальних послуг 
територіальних громад на тему «Запобігання та 
протидія домашньому насильству» (136 учасників).

11.2) Організація та 
проведення навчань 
(перепідготовки, 
підвищення кваліфікації 
тощо) фахівців, що 
представляють 
суб’єкти, які
здійснюють заходи 
щодо запобігання та 
протидії домашньому 
насильству

Підвищення рівня
професійної компетенції 
працівників державних 
органів щодо запобігання 
та протидії домашньому 
насильству

Проведено навчання фахівців, які 
представляють суб’єкти, які здійснюють 
заходи щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству

З метою підготовки фахівців, які проводять 
корекційні програми з особами, які вчиняють 
насильство в сім’ї, 15-16 травня 2017 року 
проведено навчальний семінар-тренінг
«Організація заходів щодо запобігання гендерно- 
зумовленого насильства на місцевому рівні».

•17-18 квітня 2018 року проведено тренінг на 
тему: «Новини законодавства щодо гендерно- 
зумовленого насильства. Особливості роботи з 
постраждалими від домашнього насильства». Захід 
організовано Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації спільно 
з громадською організацією «ВІСЬ».

З метою визначення дієвих механізмів 
апробування та впровадження інноваційних 
підходів щодо надання допомоги особам, які 
постраждали від гендерно-зумовленого насильства,
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в  тому ЧИСЛІ жінкам з вразливих соціальних груп, 
31 травня 2018 року у м. Вінниця відбувся 
Обласний форум «Впровадження нових механізмів 
запобігання та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі».

З метою відпрацювання механізмів надання 
допомоги особам, які постраждали від домашнього 
насильства. Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
проведено дводенні тренінги для суб’єктів, які 
здійснюють заходи щодо запобігання та протидії 
домашнього насильства. Зокрема, 23-24 жовтня
2018 року - для представників об’єднаних 
територіальних громад, 12-13 листопада та 20-21 
листопада - для представників
райдержадміністрацій та міських рад міст 
обласного значення.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики обласної державної адміністрації у 
2021 році проведено 2 навчання фахівців, які 
представляють суб’єкти, які здійснюють заходи 
щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству.

Протягом березня 2021 року працівниками 
служби у справах дітей облдержадміністрації 
проведено цикл навчань за участю начальників та 
спеціалістів служб у справах дітей 
райдержадміністрацій, територіальних громад, на 
яких розглянуто питання щодо запобігання та 
протидії домашньому насильству, інших проявів 
жорсткого поводження з дітьми, роботи з дітьми, 
які перебувають в складних життєвих обставинах, 
перспектив налагодження взаємодії субєктів 
здійснення соціального захисту дітей._____________

12. Удосконалення 
системи надання
допомоги особам, які 
постраждали від
домашнього 
насильства

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

Надано допомогу усім особам, які 
постраждали від домашнього насильства 
та звернулися до відповідного суб’єкта

За шість місяців 2021 роїу щодо вчинення 
домашнього насильства в області звернулися 7479 
осіб, з них: жінок - 5981, чоловіків - 1361, дітей -  
137.

Станом на 01.07.2021 року на 
профілактичному обліку в ГУНП у Вінницькій
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12.1) Надання допомоги 
усім особам, які 
постраждали від
домашнього насильства, 
та звернулись до 
відповідного суб’єкта 
(суб’єктів)

області перебуває 3742 особи, які вчинили домашнє 
насильство; винесено 825 термінових заборонних 
приписи ш;одо кривдників, яких підозрюють у 
вчиненні домашнього насильства.

З метою координації зусиль в області 
визначено:

уповноважену особу (координатора) з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, запобігання та протидії насильству за 
ознакою статі - це перший заступник Голови 
обласної державної адміністрації Наталя 
Заболотна;

координаторів та відповідальних осіб з питань 
здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою 
статі у всіх 63 територіальних громадах.

Територіальним громадам надано 
рекомендації щодо створення координаційних рад 
та розроблення програм на місцевих рівнях. В 
більшості громад влсе створено координаційні ради.

Усім особам, які постраждали від домашнього 
насильства, надається відповідна допомога. Так, 
протягом 2018 року до центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді області надійшло 565 
повідомлень/звернень щодо фактів домашнього 
насильства або реальної загрози його вчинення. За 
результатами перевірки фактів вчинення 
насильства на облік центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді області взято 61 сім’ю  як 
таких, що перебувають у складних життєвих 
обставинах, з них під соціальний супровід — ЗО. 
Серед вищезазначених повідомлень/ звернень 57 
стосувались сімей, в яких діти постраждали від 
жорстокого поводження. Ці факти підтвердилися 
стосовно 29 сімей, в яких постраждали від 
домашнього насильства 46 дітей; 27 сімей (42 
дитини) охоплено соціальним супроводом.

Протягом І півріччя 2021 року до надавачів 
соціальних послуг області надійшло 312 
повідомлень / звернень щодо фактів домашнього
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12.2) Здійснення аналізу 
щодо потреб
територіальних громад 
у створенні установ 
(закладів) для допомоги 
особам, які
постраждали від
домашнього насильства

12.3) Створення та 
забезпечення діяльності 
установ (закладів) для 
допомоги особам, які 
постраждали від
домашнього насильства

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

Здійснено аналіз щодо потреб 
територіальних громад у створенні установ 
(закладів) для допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства

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

Розширено мережу спеціалізованих 
служб підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства 
за ознакою статі.

Надано допомогу та захист жінкам та 
чоловікам, які постраждали від

насильства або реальної загрози його вчинення. За 
результатами перевірки фактів вчинення 
насильства у 195 сімей виявлено складні життєві 
обставини, з них охоплено послугою соціального 
супроводу -  54.

Факти вчинення домашнього насильства 
стосовно дітей підтвердилися щодо 12 сімей, в яких 
постраждали 12 дітей. Усім постраждалим дітям 
надано психологічну та інші види допомоги, 8 
сімей (8 дітей) охоплено соціальним супроводом.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 серпня 2018 року № 654 «Про 
затвердження Типового положення про мобільну 
бригаду соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі» в області створено 
мобільні бригади соціально-психологічної 
допомоги, які фінансуються за рахунок бюджетних 
коштів.

З метою проведення інформаційно- 
просвітницької роботи та надання підтримки 
постраждалим особам протягом І півріччя 
2021 року мобільними бригадами здійснено 
215 виїздів до населених пунктів області. 
Проведено 47 інформаційно-просвітницьких 
заходів за тематикою запобігання та протидії 
домашньому насильству та/або насильству за 
ознакою статі. Надано послуги 249 особам, які 
постраждали від домашнього насильства (чоловіки
-  4, жінки -  232, діти -  13). Проведено 
432 телефонні консультації. До обласного притулку 
для жінок, які постраждали від домашнього 
насильства, доставлено 11 жінок та 14 дітей, до 
кризових кімнат -  5 жінок та 8 дітей.

Відповідно до Порядку та умов надання у 
2021 році субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі, затвердженого
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домашнього насильства.
Надано допомогу дітям, які 

постраждали від домашнього насильства, 
охоплено різними видами послуг
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постановою Кабінету Міністрів України від 21 
квітня 2021 року № 398, у Вінницькій області 17 
територіальними громадами та обласною

- державною адміністрацією подано потребу 
Міністерству соціальної політики України в коштах 
державної субвенції для створення Спеціалізованих 
служб.

Пропозиції щодо потреби 8 територіальних 
громад та обласної державної адміністрації 
підтримано.

Майже 19 млн грн отримають з державного 
бюджету місцеві бюджети Вінницької області на 
створення мережі спеціалізованих служб підтримки 
осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі. Ці кошти 
розподілено для створення 11 Спеціалізованих 
служб.

В області створено та функціонують
12 спеціалізованих служб, зокрема. Комунальний 
заклад «Обласний комплексний центр надання 
соціальних послуг» (далі -  Центр). Центр має у 
своєму складі структурні підрозділи, зокрема 
відділення надання соціальних послуг 
особам/дітям/сім’ям, які постраждали від 
насильства (далі -  Притулок). Статутом Центру, 
серед іншого, передбачено тимчасове проживання 
та надання соціальних послуг особам/дітям/сім’ям, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, 
наслідки яких вони не можуть подолати 
самостійно. Клієнтами Притулку є особи, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі. Термін перебування в 
ньому становить три місяці. Притулок 
розрахований на ЗО ліжко місць, у ньому є 
можливість розташування жінок з інвалідністю.

З початку 2019 року притулок утримується за 
кошти обласного бюджету. Середня тривалість 
перебування осіб у притулку становить 85 днів.

З 01 січня 2020 року до ЗО вересня 2021 року 
послугами Притулку скористалися 58 жінок та  94
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дитини, з них 41 хлопчик та 53 дівчинки. У 2021 
році жінки отримали 1562 послуги, зокрема 
1238 соціальних послуг, 309 психологічних 
консультацій, 15 юридичних консультацііі. Діти 
отримали 58 послуг: 35 психологічних 
консультацій, 23 соціальні послуги. Станом на ЗО 
вересня 2021 року в Притулку перебуває 7 жінок та 
7 дітей, з них 4 дівчинки та З хлопчики.

З січня цього року при Вінницькому міському 
центрі соціальних служб утворено Денний центр 
соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі та дві кризові кімнати. 
В кризових кімнатах з 01 січня 2021 року 
перебували 11 жінок та 14 дітей. Середня 
тривалість перебування осіб у центрі становить 7 
днів.

у  червні 2021 року Ямпільська територіальна 
громада за кошти місцевого бюджету створила 
спеціалізовану службу первинного соціально- 
психологічного консультування осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі та кризову кімнату при 
Ямпільському територіальному центрі соціального 
обслуговування та надання соціальних послуг 
Ямпільської міської ради.

Для надання допомоги постраждалим особам 
та їх сім’ям діють 7 мобільних бригад соціально- 
психологічної допомоги особам, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі, а саме:

Вінницька обласна мобільна бригада на базі 
Вінницького обласного Центру соціальних служб;

Мобільна бригада при відділені «Притулок 
для осіб, які постраждали від домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, 
перебувають у складних життєвих обставинах»;

Вінницька міська мобільна бригада на базі 
Вінницького міського Центру соціальних служб; 
_____ Мобільна______ бригада______ Студенянської

Світлана ЯРМ ОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

територіальної громади. Створена при 
Студенянськііі сільській раді;

Мобільна бригада Лука-Мелешківської 
територіальної громади. Створена при Лука- 
Мелешківській сільській раді;

Мобільна бригада Городківської
територіальної громади. Створена при 
Городківській сільській раді;

Мобільна бригада Теплицької територіальної 
громади. Створена при Центрі соціальних служб 
Теплицької селищної ради.

Вінницькою обласною та Вінницькою 
міською мобільними бригадами соціально- 
психологічної допомоги особам, які постраждали 
від домащнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі з початку 2021 року здійснено 
282 виїзда та надано 1247 послуг 304 постраждалим 
особам (5 -  чоловікам, 282 -  жінкам, 17 - дітям). До 
притулку доставлено 14 жінок та 17 дітей.

15 червня 2021 року в області відкрито 
перший в Україні центр для дітей, які постраждали 
від насильства або стали його свідками (модель 
Барнахус). За фінансової підтримки 
Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні та Міжнародного благодійного фонду 
«Українська фундація громадського здоров’я» у 
приміщенні здійснено ремонт та встановлено 
необхідне обладнання. У центрі є кімната 
очікування, кімната допиту, кімната для 
мультидисциплінарної команди, кабінет для роботи 
фахівців, медпункт, кухня, дві кімнати для 
особистої гігієни. Приміщення центру обладнане 
так, що гарантує безпеку дітей, а також осіб, які 
там перебувають.

Проведені навчання для слідчих, суддів, 
прокурорів, поліцейських на місцевих рівнях та 
робочої групи щодо створення міжсекторального 
центру захисту для дітей, які постраждали та/або 
стали свідками насильства, кримінального 
правопорущення (модель Барнахус)._______________
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Керівник центру повідомлятиме про 
результати співбесіди співкоординатору 
міждисциплінарної команди. Встановлені 
спеціальні вимоги до допиту передаються 
психологу-інтерв’юєру, який надалі братиме участь 
у процесуальних діях.

Допит під час досудового розслідування, чи в 
судовому засіданні потерпілої дитини або дитини- 
свідка у провадженнях щодо кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з насильством, 
проводиться за ухвалою слідчого 
судді у спеціально обладнаному приміщенні 
центру, із залученням психолога-інтерв’юєра як 
посередника та за участю членів 
міждисциплінарної команди, сторони захисту та 
інших учасників слідчої дії. Процес допиту 
проходить у режимі відеоконференції та фіксується 
за допомогою технічних засобів відеозапису.

Для забезпечення роботи центру Барнахус 
Міжнародним благодійним фондом «Українська 
фундація громадського здоров’я» залучено троє 
фахівців: координатора проекту, психолога, 
соціального працівника.

З метою надання комплексу послуг дітям, які 
перебувають в складних життєвих обставинах, в 
тому числі, дітям, які постраждали від жорстокого 
поводження, в області функціонують комунальні 
заклади Вінницький та Жмеринський обласні 
центри соціально-психологічної реабілітації дітей 
(далі—Центри). Протягом 1 кварталу 2021 року в 
закладах перебувало дітей, з яких 4 дитини, які 
постраждали від жорстокого поводження. Станом 
на 01.04.2020 в обласних Центрах проходить 
реабілітацію 51 дитина.

В Центрах з дітьми-вихованцями постійно 
проводяться заходи з метою формування 
обізнаності щодо протидії домашньому насильству 
та насильству за ознакою статі, права та соціальні 
послуги, якими можуть скористатися постраждалі 
особи. На інформаційних дошках розміщуються
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контактні дані субєктів, що здійснюють заходи у 
сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, інша інформація. Організовуються 
виставки книг, буклетів, журналів. Виготовляються 
та розповсюджуються буклети з питань 
попередження насильства в сімї.

З метою розширення кола осіб, які можуть 
отримати послуги психологічного консультування 
та екстренного втручання у Вінницькому Центрі 
організовано роботу виїзної мобільної групи для 
надання допомоги дітям з поведінковими 
девіаціями, надаються послуги у денному 
відділенні.

13. Впровадження 
програм для осіб, які 
вчиняють домашнє 
насильство
13.1) Проведення
заходів щодо
впровадження програм 
для осіб, які вчиняють 
домашнє насильство

Формування
ненасильницької моделі 
поведінки у осіб, які 
вчинили домашнє
насильство

Проведено заходи щодо
впровадження програм для осіб, які 
вчиняють домашнє насильство

Станом на ЗО вересня 2021 року 17 осіб 
проходять корекційні програми для кривдників за 
направленнями органів суду.

III. Забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків

14. Посилення
механізму
утвердження гендерної 
рівності
14.2) забезпечення 
діяльності дорадчих 
органів з питань рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків

Посилення міжвідомчої 
взаємодії з питань рівних 
прав та можливостей жінок 
і чоловіків

Забезпечено діяльність робочої групи 
з тендерних питань обласної Міжвідомчої 
ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 
запобігання домашнього насильства та 
протидії торгівлі людьми.

З метою узгодження дій, що потребують 
міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії в 
області функціонує Міжвідомча рада з питань сім’ї, 
гендерної рівності, запобігання домашнього 
насильства та протидії торгівлі людьми. 
Розпорядженням голови облдержадміністрації від 
01 березня 2018 року № 165 затверджено склад цієї 
Міжвідомчої ради, її  Положення із врахуванням 
положень Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству». В рамках 
діяльності цієї ради функціонує робоча група з 
гендерних питань._______________________________

14.3) сприяння в 
утворенні депутатських 
груп «Рівні
можливості» місцевих

Посилення міжвідомчої 
взаємодії з питань рівних 
прав та можливостей жінок 
і чоловіків
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рад (за згодою)

14.4) вивчення та 
розповсюдження 
кращих практик
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків

Посилення міжвідомчої 
взаємодії з питань рівних 
прав та можливостей жінок 
і чоловіків

Вивчено досвід щодо діяльності 
Експертної ради з питань запобігання та 
протидії дискримінації за ознакою статі 
Міністерства соціальної політики України.

Утворена та діє Експертна рада з 
питань запобігання та протидії 
дискримінації за ознакою статі 
Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

В області утворена та діє Експертна рада з 
питань запобігання та протидії дискримінації за 
ознакою статі (далі - Експертна рада), яка є 
постійно діючим консультативно-дорадчим 
органом (наказ Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації від 
17.02.2020 року № 22).

Експертна рада сприяє формуванню та 
реалізації державної політики щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
недопущення всіх форм дискримінації за ознакою 
статі; забезпечує експертну підтримку з гендерних 
питань та щодо створення механізму реагування на 
факти дискримінації за ознакою статі відповідно до 
статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків».

Основними завданнями Експертної ради є: 
розгляд звернень за фактами дискримінації за 

ознакою статі від органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, неурядових організацій, 
громадян з метою надання експертної оцінки та 
вжиття відповідних заходів;

підготовка рекомендацій місцевим органам 
виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам та 
організаціям всіх форм власності, об'єднанням 
громадян, інщим установам та організаціям щодо 
усунення виявлених порущень з питань гендерної 
дискримінації;

підготовка пропозицій щодо внесення зм ін до 
актів законодавства з метою їх відповідності 
принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, недопущення всіх 
форм дискримінації за ознакою статі.

До складу Експертної ради увійшли фахівці та 
експерти з гендерних питань, з них депутати

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМ ОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



15. Зміцнення
державно-приватного 
співробітництва у 
сфері забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків
15.1) проведення
форумів, конференцій, 
засідань круглого столу, 
семінарів, тощо з 
питань державно- 
приватного партнерства 
у сфері забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків

Розширення доступу жінок 
і чоловіків до товарів і 
послуг з урахуванням 
актуальних потреб

Зміцнено державно-приватне
співробітництво у сфері забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
П О Л ІТ И К И  облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Вінницької обласної Ради, посадові особи місцевих 
органів виконавчої влади, представники 
громадських організацій, юристи, представники 
Індустріального Гендерного Комітету з Реклами.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
громадською організацією «Відкрите суспільство» 
проведено цикл круглих столів та тренінгів для 
депутаток обласної ради з питань 
антидискримінації та імплементації гендерної 
політики.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
громадською організацією «Прогресивні жінки» 
проведено тренінги для матерів/батьків з техніки 
пошуку роботи та самопрезентації при районних 
центрах зайнятості.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
громадською організацією «Відкрите суспільство» 
проведено б телепрограм з циклу таких 
телепрограм, тематикою яких є підвищення 
гендерної культури.

у  Вінницькій області 8 грудня 2017 року 
відбувся II Фестиваль рівних прав та можливостей 
«INFEST 2017». Захід проведено в рамках проекту 
«Посилення політичних прав жінок» за підтримки 
Фонду прав людини Посольства Королівства 
Нідерланди та Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації. 
Виконавчим партнером виступив Інститут Місцевої 
Демократії «Відкрите суспільство». Особлива увага 
під час проведення заходу зверталася на те, що 
права людини грунтуються на загальнолюдських 
цінностях: людській гідності, справедливості, 
рівності, повазі. І дотримання цих прав має бути 
пріоритетним у розвинутому демократичному 
суспільстві. Важливим визначено також і 
розуміння, кожною людиною зокрема, необхідності 
забезпечення реалізації своїх прав. Учасники

Світлана ЯРМ ОЛЕНКО
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

заходу мали можливість не лише слухати виступи, 
але й активно брати участь в інтерактивних 
локаціях, які відбувалися у трьох залах 
Креативного простору «Артинов».

В залі Гідності проводився інтерактив у 
форматі світового кафе на тему <сЯк посилити 
цінність людської гідності в українському 
суспільстві?», в  результаті роботи світове кафе 
напрацювало низку конкретних пропозицій, що 
можуть згодом бути використані як ідеї для 
проектної діяльності.

в  залі Рівності обговорювали тему: «Як не 
дискримінувати та отримати з цього зиск?» та 
проводили Інтерактивну станцію: «Назви це і 
почнемо долати». В результаті напрацьовано низку 
меседжів, слоганів проти дикрімінації.

В цей же час в залі Свободи працювала 
«Юршіична клініка», де проводшіося 
консультування учасників щодо зменшення ризиків 
потрапляння в пастку торгівців людьми і не 
опинитися жертвою цього ганебного злочину.

Враховуючи один із принципів ІНФЕСТу 
інклюзивність, в рамках фестивалю працювало 
світове кафе жестовою мовою. Студенти з вадами 
слуху могли повноцінно брати участь у заході, не 
відчуваючи інформаційної ізоляції, розуміти все, 
ш,о відбувалося. І це стало можливим завдяки 
організованому сурдоперекладу.

ІНФЕСТ -  це можливість відкриття нових 
інноваційних інструментів для просування ідей 
гендерної рівності, прав людини. Проведення 
подібного фестивалю на Вінниччині - це 
актуалізація в суспільстві цінностей прав людини, 
людської гідності, взаємоповаги, ідей 
рівноправності, соціальної відповідальності та 
взаємодопомоги, актуалізація проблеми
дотримання рівних прав та моясливостей, проблеми 
безперешкодного руху до правової, безпечної для 
кожного, держави.

28 - 29 Фудня 2020 року проведено
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V Фестиваль рівних прав та можливостей 
«INFEST» за участі представників органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування та 
громадського сектору. Обговорено питання 
«Жінки, мир, безпека». Спільно працювали над 
розробкою завдань та заходів для включення їх  до 
обласного плану. Домінуючий вектор уваги 
спрямували на врахування у місцевому плані дій 
принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків. Цікавим та 
корисним для учасників/ць заходу стало 
ознайомлення з методологією ненасильницького 
спілкування. Також під час фестивалю розглянули 
та обговорили виклики, спричинені пандемією 
C0VID-I9. Фестиваль «INFEST» став міцною 
комунікативною платформою для обговорення 
порядку денного «Жінки, мир, безпека», 
напрацювання проекту локального плану д ій  з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 в 
області.

Захід проведено Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації спільно 
з громадською спілкою «Інститут Місцевої 
Демократії «Відкрите суспільство». У заході взяли 
участь представники Могилів-Подільського 
прикордонного загону ім. Героя України старшого 
лейтенанта В. Семенова Південного регіонального 
управління Державної прикордонної служби 
України, Управління Державної міграційної

Вінницькій області, 
здоров’я та реабілітації 

обласної державної адміністрації, Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області. 
Комунального закладу «Обласний комплексний 
центр надання соціальних послуг», Головного 
управління Національної поліції України у 
Вінницькій області, Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації. Вінницького 
обласного центру зайнятості. Регіонального центру

служби України у 
Департаменту охорони

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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15.2) проведення
семінарів та тренінгів 
для представників 
територіальних громад, 
лідерів громадських 
організацій, соціально 
відповідального 
бізнесу, ЗМІ тощо

Розширення доступу жінок 
і чоловіків до товарів і 
послуг з урахуванням 
актуальних потреб

Проведено семінари, тренінги для 
представників територіальних громад, 
лідерів громадських організацій, засобів 
масової інформації.

з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
у Вінницькій області, філії Державної установи 
«Центр пробації» у Вінницькій області Вперше у 
такому заході взяв участь керівник Відділу у 
Вінницькій області Міністерства у справах 
ветеранів України.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
громадською організацією «Відкрите суспільство» 
проведено тренінги для державних службовців на 
тему проектного менеджменту з врахуванням 
гендерного компоненту.

у  квітні 2017 року проведено тренінг 
«Гендерні аспекти у галузі охорони здоров'я».

Для представників місцевих засобів масової 
інформації ЗО травня 2019 року відбувся тренінг 
щодо висвітлення прггань із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків та 
запобігання гендерно зумовленому насильству. 
Захід проведено громадською організацією 
«Інститут Місцевої Демократії «Відкрите 
суспільство».

з метою підвищення кваліфікації фахівців, 
відповідальних за реалізацію державної політики у 
сфері забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, Департамент соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
07 липня 2020 року провів навчальний семінар. До 
участі у заході долучилися представники/ці 
структурних підрозділів райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення та об’єднаних 
територіальних громад. Розглянули законодавчі та 
нормативно-правові акти щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, пріоритетні 
напрями державної гендерної політики, а також 
механізми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків. Особливу увагу 
звернули на необхідність посилення та розвитку 
кадрового ресурсу на місцевому рівні задля 
ефективної реалізації гендерної політики.__________

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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15.3) розроблення та 
поширення тематичних 
програм та проектів у 
ЗМІ щодо забезпечення 
тендерної рівності

Розширення доступу жінок 
і чоловіків до товарів і 
послуг з урахуванням 
актуальних потреб

15.4) здійснення
соціального замовлення 
громадським 
організаціям на
реалізацію заходів з 
питань забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків

16. Застосуваиня 
інструментів 
гендерного 
інтегрування
16.1) розроблення 
методичних 
рекомендацій________

Розширення доступу жінок 
і чоловіків до товарів і 
послуг з урахуванням 
актуальних потреб

Розроблено відеопродукцію з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей.

Впровадження гендерних 
підходів у роботу місцевих 
органів влади

Врахування у роботі методичних 
рекомендацій щодо застосування 
гендерних підходів у роботу місцевих 
органів влади з урахуванням особливостей 
області

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації у 2017 році спільно 
з громадською організацією «Відкрите 
суспільство» проведено • З програми циклу 
телепрограм тематикою яких є підвищення 
тендерної культури.

На плазмових моніторах у ТРЦ 
«МЕГАМОЛЛ», ТРЦ «СКАЙ ПАРК», ТРЦ 
«ІЗУМРУД», «Прозорих офісах» Вінницької 
міської ради, транслювалися відеоролики з 
гендерних питань, виготовлених за сприяння 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації громадською організацією 
«Інститут Місцевої Демократії «Відкрите 
суспільство». У маршрутних таксі транслювався 
відеоролик з гендерних питань, виготовлений на 
замовлення Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації.___________________

У 2017 році Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації спільно 
з громадською організацією «ВО Розвиток. 
Розвиток» проведено Жіночий фестиваль розвитку 
«Дефіле по життю».

у  березні 2018 року рамках проекту «Жінка 
Вінниччини», реалізованого громадською 
організацією «ВО «Розвиток. Розвиток» за 
підтримки Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації, відбулася урочиста 
церемонія нагородження переможців.

з  нагоди Міжнародного дня прав жінок та 
миру за підтримки Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
проведено урочистості.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації під час проведення 
заходів опрацьовано та обговорено Інструкцію 
щодо інтеграції гендерних підходів під час 
розроблення нормативно-правових актів, 
затверджену наказом Міністерства соціальної 
політики України від 07.02.2020 № 86,
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застосування тендерних 
підходів у роботу 
місцеві« органів влади 
з урахуванням
особливостей області

16.2) включення до 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників спецкурсів 
з тендерних питань

16.3) здійснення
моніторингу та аналізу 
програм, затверджених 
рішеннями органів

Впровадження тендерних 
підходів у роботу місцевих 
органів влади

Впровадження тендерних 
підходів у роботу місцевих 
органів влади

Упроваджено спецкурси з тендерних 
питань до програм підвищення 
кваліфікації педпрацівників на базі 
Комунального закладу вищої освіти 
«Вінницька академія безперервної освіти».

Здійснено моніторинг та аналіз 
програм, затверджених ріщеннями органів 
місцевого самоврядування на предмет 
наявності в них тендерного компоненту та

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 
лютого 2020 р. за № 211/34494.

Також працівниками Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації 
опрацьовано Методичні рекомендації щодо 
внесення до колективних договорів та угод 
положень, спрямованих на забезпечення рівних 
прав і молаїивостей жінок та чоловіків у трудових 
відносинах, затверджені наказом Міністерства 
соціальної політики України від 29.01.2020 №  56, 
що встановлює загальні вимоги до застосування 
тендерних підходів під час розроблення 
нормативно-правових актів. У 2020 році 
Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації розпочав роботу щодо 
внесення змін до колективних договорів. Зокрема, 
опрацьовано колективний договір між 
адміністрацією та профспілковим комітетом 
Департаменту на 2020-2022 роки та надано 
відповідні пропозиції. За результатами до 
колективного договору внесені зміни: включено 
розділи «Рівність і недискримінація» та «Захист 
материнства та батьківства».

До навчально-тематичних планів курсів 
підвищення кваліфікації заступників директорів, 
педагогів-ортанізаторів, вихователів ГПД, 
керівників гуртків (вокал, хореографія), шкільних 
бібліотекарів, вчителів біології та екології, хімії та 
інш. в соціально-гуманітарному модулі введено 
спецкурс «Психолого-педагогічні особливості 
тендерного виховання в сучасному освітньому 
середовищі».

Спецкурс за вибором «Аспекти тендерного 
виховання дітей у сім’ї» прослухали вчителі 
початкових класів.

Навчанням охоплено 360 педпрацівників._____
У 2017 році робочою групою з впровадження 

проекту «Гендерне бюджетування в Україні» в 
галузі охорони здоров’я, утвореною 
розпорядженням голови облдержадміністрації від
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місцевого
самоврядування на 
предмет наявності в них 
гендерного компоненту 
та оцінювання впливу 
гендерно-чутливого 
підходу на результати їх 
реалізації

17. Розширення
переліку статистичних, 
показників
диференційованих за 
статтю
1) розміщення
статистичної інформації 
з розподілом за статтю 
на офіційних сайтах 
місцевих державних 
адміністрацій та
центральних органів

Розширення переліку 
статистичних показників, 
диференціі^ованих за
статтю та створення 
сприятливих умов для 
визначення потреб жінок 
та чоловіків

оцінювання впливу гендерно-чутливого 
підходу на результати їх реалізації

Надано статистичну інформацію з 
розподілом за статтю для розміщення на 
офіційних сайтах органів виконавчої 
влади.

08.12.2016 № 926, проводився тендерний 
бюджетний аналіз двох програмних напрямків -  
протидії та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СШДом, а 
також профілактики, діагностики та лікування 
вірусних гепатитів В і С (в рамках обласної 
Програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян» на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 
скликання від 11.02.2016 року №45).

Упродовж 2018 року робочою фупою  з 
впровадження та реалізації в області гфоекту 
«Гендерне бюджетування в Україні», утвореною 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 
24.01.2018 №41, здійснено тендерний бюджетний 
аналіз «Обласної цільової соціальної програми 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку 
мережі дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку до 2018 року», затвердженої рішенням 
24 сесії обласної Ради б скликання від 17.04.2014 
№ 689.

За результатами участі в проекті ГОБ 
підготовлено ряд нормативно-правових актів 
обласної державної адміністрації та Департаменту 
фінансів облдержадміністрації, де окреслено 
основні завдання та напрямки щодо інтеграції 
гендерного бюджетування в бюджетний процес на 
рівні обласного бюджету та інші, пов’язані з цим 
питання.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики зібрав та опрацював інформацію за 
2020 рік за індикаторами тендерної рівності, надано 
обласною, міськими, селищними, сільськими 
радами, а саме:

5.11. Загальна кількість обраних депутатів 
місцевих рад, повноваження яких не припинено;

5.12. Частка жінок серед депутатів обласних, 
районних та міських, селищних та сільських рад, 
%;

5.13. Кількість голів територіальних громад та 
старост сіл, селищ за статтю, віковими групами (18-
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виконавчої влади

17.2) підготовка
статистіїчно- 
аналітичних звітів 
забезпечення рівних 
прав та можливостей в 
області за різними 
сферами

Розширення переліку 
статистичних показників, 
диференційованих за 
статтю та створення 
сприятливих умов для 
визначення потреб жінок та 
чоловіків

Підготовлені статистично-аналітичні 
звіти щодо забезпечення забезпечення 
рівних прав та можливостей в області за 
різними сферами

35 років, 36-64 роки, 65 років і старші) та рівнем 
освіти, осіб;

5.14. Кількість депутатів сільських, селищних, 
міських рад, територіальних громад за статтю, 
віковими групами (18-35 років, 36-64 роки, 65 років 
і старші) та рівнем освіти, осіб;

5.44. Кількість керівників закладів вищої 
освіти за типами закладів та статтю, осіб;

5.45. Розподіл керівників закладів вищої 
освіти за типами закладів та статтю, %.

Станом на 31.12.2020 у Вінницькій області 
загальна кількість обраних депутатів місцевих рад, 
повноваження яких не припинено, складає 1970 
осіб, з яких 713 жінок, 36,2% від загальної кількості 
депутатів.

До складу Вінницької обласної Ради входять 
84 особи, з яких 20 жінок (23,8%);

до міських рад входять 560 осіб, з яких 185 
жінок (33,0%);

до районних рад входять 273 особи, з яких 97 
жінок (35,5%);

до селищних рад входять 547 осіб, з яких 206 
жінок (37,7%);

до сільських рад входять 506 осіб, з яких 205 
жінок (40,5%).

В області утворено 63 територіальні громади, 
з яких 18 селищних та сільських і 1 міську 
очолюють жінки, що становить 19% від загальної 
кількості керівників.

Зазначену інформацію надано Державній, 
службі статистики України для розміщення на її 
офіційному сайті.

Головним управлінням статистики у 
Вінницькій області щороку готується та видається 
статистичний збірник «Жінки і чоловіки на 
Вінниччині». На веб-сайті Головного управління 
статистики у Вінницькій області розмішено 
інфографіку «Гендерний портрет Вінницької 
області».

У серпні 2018 року Департпментом соціальної
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та молодіжної політики облдержадміністрації 
розроблено «Гендерний профіль Вінницької 
області». Крім того, тендерні профілі розроблені на 
рівні районів, міст обласното значення та 
об'єднаних територіальних тромад.________________

18. Навчання
державних службовців 
з тендерних питань
18.1) проведення
навчань державних 
службовців, посадових 
осіб місцевого
самоврядування, 
працівників державних 
установ

Підвищення обізнаності 
державних службовців, 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, 
працівників державних 
установ з тендерних питань

Проведено навчання для державних 
службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування, працівників державних 
установ з тендерних питань.

На базі Вінницького регіонального центру 
підвищення кваліфікації постійно проводиться 
навчання (в тому числі в режимі он-лайн) 
державних службовців з тендерних питань.

Так, протягом 2018 року на базі Центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядуваньїя, державних підприємств, 
установ і організацій Вінницької області проведено 
навчання державних службовців з тендерних 
питань, зокрема: у рамках професійних програм 
(двотижневе навчання) проведено 17 заходів, 
якими охоплено 731 особу; у рамках 
короткострокових семінарів -  5 заходів, якими 
охоплено 100 осіб; у рамках постійно діючих курсів
-  1 захід, яким охоплено 53 особи.

Крім того, здійснюються організаційні заходи 
щодо розроблення методичних рекомендацій із 
застосування тендерних підходів у роботу місцевих 
органів влади з урахуванням особливостей області.

У І півріччі 2021 року у рамках професійних 
програм (двотижневе навчання) проведено 4 
заходів, якими охоплено 408 осіб; у рамках 
короткострокових семінарів -  4 заходи, якими 
охоплено 339 осіб.

В рамках проведення короткострокових 
курсів підвищення кваліфікації працівників органів 
поліції 13, 18, 27 серпня 2020 року відбулися 
навчальні семінари-тренінти з тендерних питань. 
Заходи організовано та проведено для працівників 
підрозділів режимно-технічних засобів інформації 
та документального забезпечення, служби 
кадрового забезпечення органів поліції, ізоляторів 
тимчасового тримання Г оловного управління 
Національної поліції у Вінницькій області._________
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18.2) проведення
семінарів-тренінгів, 
тощо для підвищення 
рівня обізнаності
фахівців з питань 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків, в 
тому числі щодо 
проведення гендерно- 
правової експертизи

Підвищення обізнаності 
фахівців з питань 
забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і 
чоловіків

Проведено семінари-тренінги для 
підвищення рівня обізнаності фахівців з 
питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків.

Під час навчання учасники та учасниці 
розглянули низку актуальних питань, в тому числі 
щодо впровадження механізму забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства, як важлігеої 
умови реалізації прав людини, як запоруки 
розв’язання соціально-економічних проблем 
держави.

17 вересня 2021 року проведено навчальний 
семінар з питань забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків для працівників 
Вінницької обласної прокуратури.

Під час проведення заходу учасники та 
учасниці обговорили ключові елементи досягнення 
гендерної рівності. Окремий вектор уваги 
спрямували на розгляд питання щодо запобігання 
та реагування на випадки дискримінації за ознакою 
статі, зокрема в секторі безпеки і оборони.

Захід організовано і проведено спільно 
Департаментом соціальної та молодіжної політики 
обласної державної адміністрації та Вінницькою 
обласною прокуратурою._________________________

У квітні 2017 року проведено семінар-тренінг: 
«Організація заходів щодо запобігання тендерно 
зумовленого насильства на місцевому рівні».

З метою підвищення тематичної обізнаності 
працівниць/ків соціальної сфери Вінницької області 
та налагодження міжсекторальної співпраці у сфері 
протидії тендерній дискримінації Вінницькою 
громадською організацією «Інформаційно- 
просвітницький центр «Вісь» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації 25 червня 2018 року 
проведено тренінг «Гендерна рівність як базовий 
принцип паритетної демократії». Охоплено 20 осіб.

На замовлення Департменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації
13 червня 2019 року громадською організацією 
«Вісь» проведено тренінг «Сексизм і 
дискримінація. Ідентифікація та протидія» для

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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державних службовців та посадових осіб, 
відповідальних за реалізацію гендерної політики у 
районах та містах обласного значення.

В рамках проекту «Рівність заради безпеки» 
3-4 червня 2019 року відбувся тренінг «Локалізація 
Національного плану дій 1325: протидія 
сексуальному та гендерно-зумовленому 
насильству».

З 18 по 21 червня 2019 року у м. Калинівка, 
смт Муровані Курилівці, м. Могшіів-Подільський, 
м. Ямпіль відповідно відбулися 4 безпекові 
тренінги. Заходи проведено громадською 
організацією «Вінницька обласна організація 
інвалідів «А-ВЕСТА» в рамках проекту «Рівність 
заради безпеки», що реалізується Міжнародним 
благодійним фондом «Український жіночий фонд» 
за фінансової підтримки Європейського Союзу, за 
органЬаційної підтримки Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації.

10 липня 2019 року відбувся тренінг з питань, 
порушених у резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. 
Захід проведений громадською організацією 
«Інститут Місцевої Демократії «Відкрите 
суспільство».__________________________________ _

19. Запровадження 
гендерного 
бюджетування 
1) проведення навчань 
для представників 
сфери соціального 
захисту та 
відповідальних . за 
впровадження політики 
гендерної рівності в 
областях щодо 
впровадження 
гендерно-орієнтованого 
бюджетування_________

Розширення доступу жінок 
і чоловіків до товарів і 
послуг з урахуванням 
актуальних потреб

Проведено навчання для
представників сфери соціального захисту 
та відповідальних за впровадження 
політики гендерної рівності в областях 
щодо впровадження гендерно- 
оріентованого бюджетування.

У 2017 році Вінницька область 
долучилася до реалізації . проекту 
«Гендерне бюджетування в Україні», що 
стартував у 2014 році.

З метою підвищення професійної 
компетентності фахівців з гендерних питань на 
місцевому рівні Департамент соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації у
2019 році провів , 5 виїзних семінарів-тренінгів 
«Впровадження гендерних підходів на місцевому 
рівні». Учасники/ці обговорили питання щодо 
сутності та значення гендерної рівності, виконали 
тематичні інтерактивні вправи, ознайомилися з 
поняттям «гендерно-орієнтоване бюджетування».

19.2) проведення Розширення доступу жінок Проведено навчальні заходи для В рамках проекту «Гендерне бюджетування в

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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навчальних семінарів, 
тренінгів, круглих 
столів для
розпорядників коштів, 
державних службовців 
та інших з питань 
гендерного 
бюджетування

1 чоловіків до товарів і 
послуг з урахуванням 
актуальних потреб

розпорядників коштів, державних 
службовців та інших з питань гендерного 
бюджетування.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Україні» у 2017 році проведено З тренінги з питань 
тендерного бюджетування. Метою проекту є 
підвищити економічну ефективність і прозорість 
бюджетних асигнувань з урахуванням різних 
потреб жінок і чоловіків шляхом впровадження 
ґендерно-орієнтованого бюджетування в Україні.

У червні 2017 року у м. Вінниця стартував 
заключний тренінг для робочої групи щодо 
розробки пропозицій та рекомендацій по внесенню 
змін до державної статистичної, адміністративної 
звітності та документів, що застосовується в 
бюджетному процесі для врахування тендерних 
аспектів. Під час тренінгу присутні обговорили ряд 
важливих питань, що стосуються розвитку 
медичної галузі Вінниччини та покращення якості 
надання медичних послуг у галузі боротьби з 
СНІДом та гепатитом. Участь у тренінгу взяли 
представники департаментів облдержадміністрації: 
фінансів, охорони здоров'я, соціальної та 
молодіжної політики та представники проекту 
«Гендерне бюджетування в Україні».

Протягом вересня -  листопада 2018 року 
Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації проведено 7 навчальних 
тренінгів для представників структурних 
підрозділів райдержадміністрацій та міських рад 
області на тему: «Впровадження тендерних 
підходів на місцевому рівні» (Козятинський, 
Літинський, Липовецький, Теплицький, 
Тульчинський, Шаргородський райони та 
м. Жмеринка). Охоплено 113 осіб.

За підтримки Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
громадською спілкою «Інститут місцевої 
демократії «Відкрите суспільство» у 2019 році 
проведено серію тренінгів «Гендерно-орієнтоване 
бюджетування» для посадових осіб об’єднаних 
територіальних громад. Заходи відбулися у 
Барській, Вінницькій, Іллінецькій, Томашпільській 
та Теплицькій об’єднаних територіальних
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19.3) проведення
гендерного бюджетного 
аналізу обласних
програм та внесення 
відповідних змін

Розширення доступу жінок
і чоловіків до товарів і 
послуг з урахуванням 
актуальних потреб

Застосовано елементи гендерного 
бюджетування та відповідних гендерних 
показників та компонентів в бюджетному 
процесі.

громадах. Учасники/ці вивчали цільовий підхід в 
управлінні, знайомилися із суттю гендерного 
підходу як ефективного інструменту соціально- 
економічного розвитку громади. Активно 
обговорювалося питання щодо інституалізації 
гендерної рівності, напрацювань стратегічних 
напрямків розвитку громад, впровадження 
бюджетування, орієнтованого на результат. На 
тренінгу також розглянули поняття гендерного 
аналізу як основного складника процесу тендерно 
орієнтованого бюджетування.

У 2021 році розпочато проведення для 
представників територіальних громад області 
освітнього курсу «Гендерно орієнтоване 
бюджетування в сучасних умовах», який включає
5 тем, а саме: «Гендерний підхід -  переваги для 
громади», «Включення гендерного підходу в 
місцеві програми», «Інструменти гендерного 
підходу», «Застосування гендерного підходу в 
бюджетному процесі», «Формування сталої 
політики гендерної рівності». Захід проведено за 
підтримки Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації громадською 
спілкою «Інститут місцевої демократії «Відкрите 
суспільство». Навчанням охоплено всі 
63 територіальні фомади області.

З 2017 року Вінницька область долучилася до 
реалізації проекту «Гендерне бюджетування в 
Україні».

В рамках впровадження в області проекту 
«Ґендерне бюджетування в Україні», реалізація 
якого проводиться в рамках співпраці з урядом 
Королівства Швеція у сфері фінансового та 
технічного співробітництва і відповідно до угоди, 
укладеної між Міністерством фінансів України та 
Шведським агентством міжнародного розвитку 
(SIDA), розпорядженням голови Вінницької 
облдержадміністрації від 08.12.2016 року №926 
«Про утворення робочої трупи з впровадження та 
реалізації в області проекту «Гендерне

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрацп

Начальник управління
соціально-іумапітарпої політики
виконавчого апарату обласної Ради
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

бюджетування в Україні» в галузі охорони 
здоров’я» створено робочу групу з реалізації 
Проекту в області.

До складу робочої групи увійшли фахівці 
різних сфер, дотичних до проблематики, зокрема, 
представники Департаменту фінансів
облдержадміністрації. Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації. Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації, Г оловного управління 
статистики в Вінницькій області, комунальної 
установи «Інформаційно-аналітичний Центр 
медичної статистики Вінницької області», 
комунального закладу «Вінницький обласний 
клінічний Центр профілактики та боротьби зі 
СНІДом».

Робочою групою виділено з основних 
напрямки для проведення аналізу: епідеміологія 
захворювання, виявлення стадій захворювання у 
вперше виявлених осіб та лікування. На 
початковому етапі було розроблено план збору 
інформації, визначено відповідальних виконавців 
та терміни. Збір загальних даних, розподілених за 
статтю, здійснювали фахівці Головного управління 
статистики у Вінницькій області; інформацію про 
показники стосовно захворюваності на ВІЛ/СНІД 
та вірусні гепатити надав Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації, профільні медичні 
установи. Фінансову інформацію надали та 
узагальнили фахівці Департаменту фінансів 
облдержадміністрації. Координатором Проекту в 
області є Департамент фінансів
облдержадміністрації.

Здійснено гендерний бюджетний аналіз 
(частково) програми «Майбутнє Вінниччини в 
збереженні здоров’я громадян на 2016 -2020 роки».

Департаментом фінансів
облдержадміністрації та іншими галузевими 
структурними підрозділами облдержадміністрації -  
головними розпорядниками коштів обласного
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціальноггуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

бюджету застосовується гендерний аспект в ході 
складання та виконання обласного бюджету.

В області прийнято розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 03 вересня
2020 року № 557 «Про складання проекту 
обласного бюджету за програмно-цільовим 
методом на 2021 рік та прогнозу обласного 
бюджету на 2022-2023 роки», у якому, поряд з 
іншими важливими питаннями, визначено завдання 
щодо подальшої, інтеграції гендерного підходу в 
бюджетний процес. Зокрема доручено;

структурним підрозділам обласної державної 
адміністрації -  головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету під час складання бюджетних 
запитів на 2021 рік здійснювати впровадження 
тендерно орієнтованого підходу в бюджетний 
процес, відповідно до методичних рекомендацій, 
затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 02.01.2019 № 1 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо впровадження та 
застосування тендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі»;

департаментам обласної державної 
адміністрації: соціальної та молодіжної політики, 
освіти і науки, охорони здоров’я та реабілітаці 
управлінням обласної державної адміністраці 
фізичної культури та спорту, культури і мистецтв, 
службі у справах дітей обласної державної 
адміністрації у процесі складання бюджетних 
запитів на 2021 рік забезпечити включення 
результативних показників бюджетних програм 
(показників затрат, продукту, ефективності та 
якості) з врахуванням гендерного компоненту 
(статевого, вікового розподілу та розподілу за 
місцем проживання тощо) не менш як до трьох 
бюджетних програм в соціально-культурній сфері, 
що фінансуються з обласного бюджету. Також 
вказаним головним розпорядникам коштів 
обласного бюджету -  координаторам роботи 
соціально-культурних галузей доручено під час
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20. Досягнення
паритетної участі 
жінок і чоловіків у 
прийнятті суспільно 
важливих рішень
1) забезпечення
діяльності постійно 
діючих шкіл сприяння 
паритетній демократії: 
підвищення політичної 
участі жінок

Створені умови та 
можливості для паритетної 
участі жінок і чоловіків у 
прийнятті політичних, 
економічних та соціальних 
рішень та зменшення 
гендерного дисбалансу 
серед депутатів, керівників 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, 
керівників підприємств, 
установ та організацій

Забезпечено діяльність 
сприяння паритетній демократії.

Ш КІЛ

доопрацювання регіональних (комплексних) 
програм у відповідних галузях та їх результативних 
показників (показників затрат, продукту, 
ефективності та якості) врахувати необхідність 
включення до них гендерного компоненту 
(статевого, вікового розподілу та розподілу за 
місцем проживання тощо).

Головними розпорядниками коштів в галузях 
освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 
забезпечення, фізкультури і спорту включено 
гендерно чутливі показники до результативних 
показників (продукту, ефективності та якості) у 
паспорти 16 (із 58) бюджетних програм за 
профамно-цільовим методом на 2018 рік, у 
паспорти 26 (із 76) бюджетних програм на 2019 рік, 
паспорти 16 (із 69) бюджетних профам на 2020 рік, 
а також у паспорти 22 (із 68) бюджетних профам за 
профамно-цільовим методом на 2021 рік.__________

У 2017 році проведено 11 тренінгів для груп 
активних жінок з посилення їх лідерських та 
політичних компетенцій. Заходи здійснені спільно з 
фомадською організацією «Відкрите суспільство».

В області у 2018 році проведено захід 
«Забезпечення діяльності постійно діючих шкіл 
сприяння паритетній демократії: підвищення 
політичної участі жінок»: цикл тренінгів для груп 
активних жінок з посилення лідерських та 
політичних компетенцій. Захід організовано 
фомадською організацією «Інститут Місцевої 
Демократії «Відкрите суспільство» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

За сприяння Департаменту соціальної і 
молодіжної політики облдержадміністрації з 25 
листопада по З фудня 2019 року в області 
відбулося навчання за програмою «Академія 
лідерства». Захід проведено фомадською 
організацією «Інститут Місцевої Демократії 
«Відкрите суспільство». Серед учасників 
представники університетів міста Вінниці,

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації
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2) Реалізація програм, 
та підтримка соціальних 
проектів, тощо,
спрямованих на
підвищення лідерських 
навичок жінок,у тому 
числі у підприємництві, 
надання більших
повноважень і
можливостей жінкам 
щодо кар’єрного росту 
та реалізації у 
приватному секторі, 
зменшення
стереотипного тиску на 
працюючих жінок в 
«нежіночих» сферах

Створені умови та 
можливості для паритетної 
участі жінок і чоловіків у 
прийнятті політичних, 
економічних та соціальних 
рішень та зменшення 
гендерного дисбалансу 
серед депутатів, керівників 
органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, 
керівників підприємств, 
установ та організацій

Реалізовано програму, спрямовану на 
підвищення лідерських навичок жінок.

Поширено позитивні приклади щодо 
ролі жінки у вирішенні соціально 
важливих проблем області.

Створена інформаційна платформа 
для подолання гендерних стереотипів.

депутатки, директори бібліотек, активні громадяни 
та громадянки. Загалом участь у цьому курсі взяли 
20 осіб.

Програма «Академія лідерства» орієнтована 
на навчання через практику. Всі модулі цієї 
програми включали практичні кейси, з якими 
зіштовхуються управлінці різних рівнів влади. 
Аналіз цих кейсів з використанням сучасних 
інструментів підходу до лідерства дозволив 
учасникам/цям в комплексі оволодіти програмою 
курсу. Програма сприяла усвідомленню ролі 
лідерів, розумінню принципів, вимог та функцій 
сучасного лідерства, усвідомленню сильних та 
слабких сторін лідерства, розвитку навичок, 
важливих для виконання необхідних функцій 
лідерів. Програма навчання складалася з  5 
інтерактивних сесій, які включали, але не 
обмежувались наступними модулями, зокрема: 
стратегічне мислення та дії, права людини і 
тендерна політика, управління з орієнтацією на 
результат, інновації, ефективна комунікація, участь 
громадськості, перспективи лідерства, бенчмаркінг 
лідерства, соціальний капітал. ________________

У 2017 році Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації спільно 
з громадською організацією «Прогресивні жінки» 
проведено засідання бізнес-клубу для жінок. Крім 
того, проведено тренінги, консультації з гендерних 
питань, зустрічі з активними жінками. До заходів 
залучено місцевих ділових жінок та переселенок.

У 2018 році за підтримки Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації реалізована програма 
«Проведення циклу тренінгів для груп активних 
жінок з посилення їх лідерських та політичних 
компетенцій». Захід проведено громадською 
організацією «Інститут місцевої демократії 
«Відкрите суспільство» Взяли участь 20 жінок.

17 квітня 2018 року відбувся тренінг на тему: 
«Врахування зобов’язань України щодо

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністраци
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3) проведення
урочистостей з нагоди 
Міжнародного дня прав 
жінок та миру

Створені умови та 
можливості для паритетної 
участі жінок і чоловіків у 
прийнятті політичних, 
економічних та соціальних 
рішень та зменшення 
гендерного дисбалансу 
серед депутатів, керівників 
органів виконавчої влади та

Проведено урочистості з нагоди 
Міжнародного дня прав жінок та миру.

забезпечення прав жінок у обласних планах та 
профамах». Захід проведено громадською 
організацією «Жіночі перспективи» спільно з 
громадською організацією «ВІСЬ» за участі 
представника Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації.

В рамках проекту «Жінка Вінниччини» 
Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації спільно з громадською 
організацією «ВО Розвиток. Розвиток» проведено 
заходи. 21 березня 2018 року відбулася урочиста 
церемонія нагородження переможців.

У 2018 році обласною службою зайнятості 
для 3100 безробітних проведено 226 інформаційних 
семінарів з тендерних питань, 372 семінарів та 
тренінгів «Жінка на ринку праці» з урахуванням 
тендерних аспектів у працевлаштуванні за участі 
4300 жінок, з числа зареєстрованих безробітних. На 
зазначених заходах висвітлюються питання прав 
особи на захист від дискримінації за ознакою статі, 
можливостей подання скарг та звернень за фактами 
дискримінації до Експертної ради з питань протидії 
дискримінації за ознакою статі, яка діє при 
Мінсоцполітики України.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
громадською організацією «Паросток» реалізовано 
соціальний проект «Жінка, за будь-яких обставин». 
Відзначено жінок з різних галузей, які досягли 
високих результатів у професійній чи соціальній 
діяльності.

Спільно з громадською організацією 
«Молодіжна Академія Креативу» у 2017 році 
проведено акцію «Жінки, мир, безпека».

За підтримки Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації за 
ініціативи громадської організації «Вінницька 
обласна Рада жінок України» в області проведено 
акцію з нагоди Міжнародного дня Миру. Метою 
заходу стало привернення уваги до глобального

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
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місцевого самоврядування, 
керівників підприємств, 
установ та організацій

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

питання підтримки Миру та консолідації спільних 
'зусиль задля цього. Участь у акції взяли 
представники Департаменту соціальної та 
молодіжної політики • облдержадміністрації, 
Вінницької обласної ради, В інницької о б л асн о ї 
Ради жінок У країни , навчальних закладів 
м. Вінниця та засобів масової інформації. П ід час 
проведення цієї акції відбувся запуск білих голубів 
Миру, білих, жовтих та блакитних кульок, 
покладання квітів до пам’ятників Небесної сотні та 
загиблим воїнам-визволителям, запалення та 
викладення лампадками слова «МИР».

У березні 2017 року спільно з громадською 
організацією «Прогресивні жінки» проведено 
круглий стіл «Жінка в рекламі».

З нагоди Міжнародного дня прав жінок та 
миру проведено урочистості. За підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації 20 вересня 2018 року на 
Європейській площі проведено акцію «Жінки. Мир. 
Безпека.».

З нагоди святкування Міжнародного жіночого 
дня в рамках кампанії «Задзвони в дзвін» у березні
2020 та 2021 року відбувся урочистий захід. Ці 
глобальні «дзвони» покликані привернути увагу до 
ключової ролі приватного сектору в просуванні 5-ї 
Цілі Сталого Розвитку щодо забезпечення 
гендерної рівності та розширення прав та 
мояоіивостей жінок і дівчат. В області захід 
відбувся за підтримки ВОПО «Джерело надії».

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
Вінницькою обласною правозахисною організацією 
«Джерело надії» провів інформаційну кампанію 
щодо просування гендерної рівності та розширення 
прав та економічних можливостей жінок.

Також Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
Вінницькою обласною правозахисною організацією 
«Джерело надії» провів інформаційну кампанію
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21. Посилення
механізмів реалізації 
права на захист від 
дискримінації за 
ознакою статі,
розгляду випадків 
дискримінації за 
ознакою статі та 
вжиття відповідних 
заходів за
результатами їх
розгляду
21.1) забезпечення 
діяльності експертних 
рад з питань протидії 
дискримінації за
ознакою статі

21.2) проведення
навчань для членів 
експертних рад з питань 
протидії дискримінації 
за ознакою статі

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

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

Забезпечено діяльність Експертної 
ради з питань запобігання та протидії 
дискримінації за ознакою статі.

У 2017 році започатковано з активну 
співгфацю Департаменту соціальної 
та молодіжної політики
облдержадміністрації з Вінницьким 
Регіональним Представництвом
Індустріального Гендерного Комітету з 
Реклами, що розпочав свою діяльність у 
липні 2017 року.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

щодо просування тендерної рівності та розширення 
прав та економічних можливостей жінок.

Для реагування на скарги та звернення 
громадян за фактами дискримінації за ознакою 
статі в області утворено Експертну раду з питань 
запобігання та протидії дискримінації за ознакою 
статі, яка є постійно діючим консультативно- 
дорадчим органом (наказ Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації від
29.11.2016 №261).

До складу Експертної ради увійшли фахівці та 
експерти з тендерних питань: депутати Вінницької 
обласної Ради, посадові особи місцевих органів 
виконавчої влади, представники громадських 
організацій, громадські активісти, юристи, 
представники Індустріального Г ендерного 
Комітету з Реклами.

Наказом Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації у 
лютому 2020 року оновлено склад цієї ради.________

31 травня 2017 року в рамках проекту 
«Розробка та впровадження механізму 
попередження появи дискримінаційної реклами в 
інформаційному просторі», що реалізується 
Міністерством соціальної політики України за 
фінансової підтримки Фонду імені Ф. Еберта, в 
області проведено семінар: «Попередження проявів 
сексистської реклами: інструменти місцевих 
органів влади та взаємодія із громадянським 
суспільством». Семінар з питань удосконалення 
механізму реалізації права на захист від 
дискримінації за ознакою статі пройшов за участі 
представників Міністерства соціальної політики 
України, сектору з питань тендерної рівності 
Управління з питань дотримання прав дитини, 
недискримінації та тендерної рівності Секретаріату 
уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату 
Індустріального Тендерного Комітету з Реклами. 
Метою семінару стало підвищення обізнаності 
фахівців місцевих органів виконавчої влади та
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21.3) проведення
моніторингу розгляду 
звернень щодо
дискримінації за
ознакою статі

21.4) розроблення 
Дорожньої карти

Проведено моніторинг розгляду 
звернень щодо дискримінації за ознакою 
статі

місцевого самоврядування щодо шляхів 
попередження та протидії дискримінації за ознакою 
статі, поширення досвіду діяльності відповідних 
експертних рад та налагодження взаємодії з 
регіональними представництвами Індустріального 
Гендерного Комітету з Реклами на місцях.

6-7 листопада 2019 року Департментом 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації проведено тренінг з 
впровадження заключних рекомендацій (CEDAW) 
на виконання резолюції ради безпеки ООН 1325 
Жінки, Мир, Безпека на період до 2020 року на 
регіональному рівні. В заході взяли участь члени 
Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної 
рівності, запобігання домашнього насильства та 
протидії торгівлі людьми та Експертної ради з 
питань запобігання та протидії дискримінації за 
ознакою статі.

Розроблено алгоритм дій з надання 
допомоги постраждалим від дискримінації

Протягом 2017 -  2021 років на засіданнях 
Експертної ради з питань запобігання та протидії 
дискримінації за ознакою статі розглянуто 
27 звернень, з них 25 визнано дискримінаційними: 

у 2017 році -  6 звернень щодо розміщення 
зовнішньої реклами (4 засідання), всі визнані 
дискримінаційними;

у 2018 році -  З звернення щодо розміщення 
зовнішньої реклами та 5 оголошень про вакансії на 
роботу (З засідання), всі визнані 
дискримінаційними;

у 2019 році -  5 звернень щодо розміщення 
зовнішньої реклами, з яких 4 визнано 
дискримінаційними, З оголошення про вакансії на 
роботу, 1 звернення щодо назви музею (4 
засідання);

у 2020 році -  звернень не надходило (1 
засідання);

у 2021 році -  4 звернення, з яких всі визнано 
дискримінаційними (2 засідання).________

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

У 2019 році розроблено алгоритм д ій  з 
надання допомоги постраждалим від дискримінації
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надання допомоги 
постраждалим від
дискримінації за
ознакою статі

21.5) проведення 
оцінювання потреб у 
статистичних 
показниках для аналізу 
стану справ щодо 
дискримінації за 
ознакою статі та 
відомчих статистичних 
форм 
21.6) надання 
психологічних, 
соціально-педагогічних,
інформаційних послуг
постраждалим від
дискримінації за 
ознакою статі

Створення комплексної 
системи реагування на 
випадки дискримінації за 
ознакою статі, надання 
допомоги постраждалим 
від дискримінації на 
місцевому рівні і 
запобігання такій
дискримінації

Створення комплексної 
системи реагування на 
випадки дискримінації за 
ознакою статі, надання 
допомоги постраждалим 
від дискримінації на 
місцевому рівні і 
запобігання такій
дискримінації

22. Подолання І Розроблені тематичні

за ознакою статі

Проведено оцінювання потреб у 
статистичних показниках для аналізу стану 
справ щодо дискримінації за ознакою статі 
та відомчих статистичних форм.

Надано психологічні, соціально-
педагогічні, інформаційні послуги
постраждалим від дискримінації за 
ознакою статі.

Розроблено та розміщено соціальну

за ознакою статі, які звернулися до Експертної ради 
з питань запобігання та протидії дискримінації за 
ознакою статі.

В області посилено інституційний механізм 
реагування на на випадки дискримінації за ознакою 
статі. Зокрема, визначено уповноважену особу 
(координатора) з питань забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 
протидії насильству за ознакою статі. Відповідно 
до розпорядження голови облдержадміністрації від 
ЗО листопада 2020 № 732 «Про визначення 
уповноваженої особи (координатора) з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, запобігання та протидії насильству за 
ознакою статі» такою особою є перший заступник 
Голови Вінницької обласної державної 
адміністрації Наталя Заболотна.___________________

За рахунок коштів обласного бюджету 
функціонує телефонна «Лінія довіри» з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі 
(тел. о 800 75 04 75). Дзвінки, що надходять на 
«Лінію довіри» стосовно запобігання та протидії 
домашньому насильству, торгівлі людьми та 
дискримінації за ознакою статі реєструються з 
розподілом за статтю особи.

Відповідні інформаційно-консультативні 
послуги надаються працівниками «Лінії довіри» з 
питань запобігання та протидії домашньому 
насильству, торгівлі людьми та дискримінації за 
ознакою статі. У 2019 році зареєстровано 
звернення щодо випадку дискримінації за ознакою 
статі.

З метою підвищення доступності чоловіків та 
жінок, дівчат та хлопців до інформаційних, 
консультативних, психологічних послуг на сайті 
обласної державної адміністрації у рубриці 
«Оголошення. До відома» розміщено банер щодо 
роботи вищевказаної «Лінії довіри»._______________

У 2017 році громадською організацією
Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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негативних гендерн их 
стереотипів
22.1) розроблення та 
розміщення соціальної 
реклами у засобах 
масової інформації, на 
інформаційних носіях 
щодо протидії
дискримінації за
ознакою статі, у т.ч. 
множинної (щодо жінок 
похилого віку,
сільських жінок, жінок з 
інвалідністю, 
внутрішньо
переміщених жінок, 
ВІЛ-позитивних та / або 
наркозалежних жінок, 
жінок національних 
меншин)
22.2) виготовлення та 
розповсюдження 
рекламно- 
просвітницьких 
матеріалів щодо
попередження та
надання допомоги 
постраждалим від 
гендерного насильства 
та дискримінації за 
ознакою статі

програми та соціальні 
реклами для розміщення в 
засобах масової інформації 
щодо протидії
дискримінації за ознакою 
статі, у т.ч. множинної 
(щодо жінок похилого віку, 
сільських жінок, жінок з 
інвалідністю, внутрішньо 
переміщених жінок, ВІЛ- 
позитивних та /  або 
наркозалежних жінок, 
жінок національних
меншин)

Розроблені тематичні 
хірограми та соціальні 
реклами для розміщення в 
засобах масової інформації 
щодо протидії
дискримінації за ознакою 
статі, у т.ч. множинної 
(щодо жінок похилого віку, 
сільських жінок, жінок з 
інвалідністю, внутрішньо 
переміщених жінок, ВІЛ- 
позитивних та/або
наркозалежних жінок, 
жінок національних
меншин

22.3) поширення І Розроблені тематичні

рекламу у засобах масової інформації, на 
інформаційних носіях щодо протидії 
дискримінації за ознакою статі.

Розміщено соціальну рекламу в 
засобах масової інформації стосовно 
протидії дискримінації за ознакою статі, у 
тому числі множинної

Поширено інформаційні матеріали із

«Відкрите суспільство» розроб;іено та виготовлено 
З соціальні відеоролики та розміщено у засобах 
масової інформації «ВІТА», та «Доба» щодо 
протидії дискримінації.

У 2018 році на офіційному сайті Вінницької 
міської ради було розміщено інформацію про 
проект «Щастя в 4 руки». Ролики «Дитина — 
нагорода за Любов» та «Справжні чоловіки» 
транслювалисяся в ефірі місцевого телеканалу 
МКП ІТА «ВІТА».

Розроблено та виготовлено З ролики щодо 
тендерно зумовленого насильства.

На плазмових моніторах у ТРЦ 
«МЕГАМОЛЛ», ТРЦ «СКАЙ ПАРК», ТРЦ 
«ІЗУМРУД», торгових центрах, маршрутних таксі 
транслювалися відеоролики з гендерних питань, 
виготовлених за сприяння Департаменту соціально 
та молодіжної політики облдержадміністраці 
громадською організацією «Інститут Місцевої 
Демократії «Відкрите суспільство»._______________

У 2017 році здійснювалися заходи щодо 
розроблення соціальної реклами з метою 
розміщення її у засобах масової інформації, на 
інформаційних носіях щодо протидії дискримінації 
за ознакою статі. Підготовлено та виготовлено цикл 
ТВ -дебатів щодо протидії гендерним стереотипам. 
Вони розміщені в мережі Інтернет та телеканалі 
«ВІТА», а також З телепрограми зтематики 
посилення політичних прав нсінок.

. У 2018 році розповсюджено плакати 
«Пам’ятай: разом удвічі легше!».

На плазмових моніторах у ТРЦ 
«МЕГАМОЛЛ», ТРЦ «СКАЙ ПАРК», ТРЦ 
«ІЗУМРУД», «Прозорих офісах» Вінницької 
міської ради транслювались відеоролики з питань 
запобігання домашньому насильству, в тому числі 
тендерно зумовленому, виготовлених за сприяння 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

Протягом звітного періоду підготовлено та

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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інформаційних 
матеріалів із врахування 
гендерного компоненту
у сферах
оборони,
здоров'я,
захисту,
культури,

безпеки та 
охорони 

соціального 
освіти, 

аграрному
секторі, екологи, тощо

23. Удосконалення 
нормативно-правової 
бази у сфері протидії 
торгівлі людьми
23.1) проведення
засідань міжвідомчої 
робочої групи з питань 
протидії торгівлі
людьми і регіональних 
координаційних рад з 
питань протидії торгівлі 
людьми

профами та, соціальні 
реклами для розміщення в 
засобах масової інформації 
щодо протидії
дискримінації за ознакою 
статі, у т.ч. множинної 
(щодо жінок похилого віку, 
сільських жінок, жінок з 
інвалідністю, внутрішньо 
переміщених жінок, ВШ- 
позитивних та /  або 
наркозалежних жінок, 
жінок національних
меншин)

врахування гендерного компоненту у 
сферах безпеки та оборони, охорони 
здоров’я, соціального захисту, освіти, 
культури, аграрному секторі, екології, 
тощо

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

IV. Попередження торгівлі людьми
Проведено засідання міжвідомчої 

робочої фупи з питань протидії торгівлі 
людьми Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 
гендерної рівності, запобігання 
домашнього насильства та протидії 
торгівлі людьми.

поширено під час проведення заходів інформаційні 
матеріали з питань запобігання тендерно 
зумовленому насильству, у тому числі у 2018 році 
розроблено, виготовлено та розповсюджено 
закладки для дітей «Всі діти рівні у правах» (1250 
шт.).

На сайті облдержадміністрації створено 
розділ «Гендерна політика», у якому розміщені 
інформаційні матеріали з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
httD://www.viп■gov■ua^iIshe/hendema-poIitvka

Протягом 2017 -2021  років в області постійно 
проводяться засідання засідання міжвідомчої 
робочої фупи з питань протидії торгівлі людьми 
Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної 
рівності, запобігання домашнього насильства та 
протидії торгівлі людьми. Серед питань обговорено 
такі:

проведення заходів щодо посилення співпраці 
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми, на місцевому рівні з метою 
подолання проблеми дитячого жебракування та 
фудової експлуатації всередині країни;

заходи, що здійснюють органи прокуратури 
спільно з іншими суб’єктами взаємодії гцодо 
запобігання дитячому жебракуванню;

ідентифікація та перенаправлення осіб, які 
ймовірно постраждали від торгівлі людьми, в тому 
числі від трудової експлуатації, органами поліції.

огляд статистичних даних щодо стану 
судимості за скоєння злочинів, пов’язаних з 
торгівлею людьми;

організація допомоги особам, які постраждали 
від торгівлі людьми, центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді;

підготовка плану заходів до іфоведення

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми 
з метою відзначення Всесвітнього дня протидії 
торгівлі людьми (ЗО липня);

ефективні інформаційні кампанії з- 
попередження торгівлі людьми;

особливості надання допомоги особам з 
вразливих соціальних груп, які постраждали від 
торгівлі ЛіОДЬМ И.

Згідно з планом заходів 26 липня 2018 року 
відбулося засідання робочої групи з протидії 
торгівлі Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної 
рівності, запобігання домашньому насильству та 
протидії торгівлі людьми при
облдержадміністрації.

Відповідно до Плану заходів з підготовки 
інформаційної кампанії до Європейського дня 
боротьби з торгівлею людьми у Вінницькій області 
з жовтня 2018 року відбулося засідання робочої 
групи з протидії торгівлі Міжвідомчої ради, на 
якому розглядалися питання: про реалізацію в 
області Плану заходів до Європейського дня 
боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня); про 
організацію та проведення заходів щодо підготовки 
інформаційної кампанії до Європейського дня 
боротьби з торгівлею людьми 18 жовтня 2018 року 
у м. Вінниця, в тому числі вуличної акції «Хода за 
свободу»^_______________________________________

23.2) участь у 
підготовці періодичної 
доповіді з питань 
протидії торгівлі
людьми

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

Взято участь у підготовці періодичної 
доповіді з питань протидії торгівлі людьми

Підготували та подали до Мінсоцполітики 
інформаційні матеріали з протидії торгівлі людьми.

24. Запобігання
торгівлі людьми, її 
первинна 
профілактика
24.1) виготовлення та 
розміщення 
інформаційної 
продукції з питань

Підвищення рівня
обізнаності населення щодо, 
ризиків потрапляння в 
ситуації торгівлі людьми.

Виготовлено та розміщено 
інформаційну продукцію з питань протидії 
торгівлі людьми, спрямовану на 
поширення серед населення інформації 
щодо ризиків потрапляння в ситуації 
торгівлі людьми.

Фахівцями психологічної служби 
проведено інформаційно-просвітницьку

з метою запобігання торгівлі людьми, її 
первинної профілактики Департаментом соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації у
2017 році виготовлено 10 білбордів та розміщено в 
районах та містах обласного значення Вінницької 
області з нагоди Всесвітнього дня боротьби з 
торгівлею людьми.
_____ Департаментом соціальної та молодіжної

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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протидії торгівлі
людьми, спрямованої на 
поширення серед
населення інформації 
щодо ризиків
потрапляння в ситуації 
торгівлі людьми

роботу з питань ,протидії торгівлі людьми з 
усіма учасниками освітнього процесу: 
учні, батьки -  педагог.

політики облдержадміністрації розроблена та 
виготовлена інформаційна продукція з питань 
протидії торгівлі людьми. Зазначені матеріали 
розповсюджені під час проведення інформаційних 
кампаній з нагоди Всесвітнього дня боротьби з 
торгівлею людьми (ЗО липня). Європейського дня 
боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня). 
Міжнародного дня боротьби з рабством (2 грудня), 
а саме:

розмішено в 18 районних центрах області на 
зовнішніх носіях біл-борди, виготовлені на 
замовлення Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації;

виготовлено та розповсюджено відповідні 
інформаційні матеріали (листівки у кількості 12000 
примірників; плакати А-4 у кількості 3000 
примірників).

Посилено роботу районних державних 
адміністрацій щодо виготовлення інформаційної 
продукції з питань протидії торгівлі людьми, 
спрямованої на поширення серед населення 
інформації щодо ризиків потрапляння в ситуацію 
торгівлі людьми. Зокрема, Оратівською 
райдержадміністрацією виготовлені буклети з 
телефонами «гарячих ліній» щодо отримання 
безкоштовної юридичної та психологічної 
допомоги з питань протидії торгівлі людьми у 
кількості 1000 примірників, а також виготовлено
2 футболки «Я проти торгівлі людьми» для 
використання у просвітницьких акціях. 
Управлінням праці та соціального захисту 
населення Чернівецької райдержадміністрації 
виготовлено 321 буклет з питань протидії торгівлі 
людьми на загальну суму 1605 гри.

З метою інформування населення про 
запобігання ризикам потрапляння у ситуацію 
торгівлі людьми та про можливості отримання 
комплексної допомоги від суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми. Департамент інформаційної діяльності та

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 
сприяв розміщенню протягом 2018 року на 
офіційному веб-сайті облдержадміністрації 
відповідних матеріалів:

публічний звіт директорки Департаменту 
соціальної та молодіжної політики Вінницької 
обласної державної адміністрації Н. Заболотної про 
підсумки роботи галузі у 2017 році та пріоритетні 
напрями роботи на 2018 рік

http://www.vin.gov.ua/deD-smD/8428-publichnvi- 
zvit-dvrektorkv-departamentu-sotsialnoi-ta- 
molodizhnoi-politvkv-vinnvtskoi-oblasnoi-derzhavnoi- 
administratsii-nzabolotnoi-pro-pidsnmkv-mhntv- 
haluzi-u-2017-rotsi-ta-priorvtetni-napriam v-robotv-na- 
2018-rik

серія тренінгів з підвищення безпеки 
міграційних процесів в рамках запобігання та 
протидії торгівлі людьми «Працюй безпечно, 
подорожуй безпечно, навчайся безпечно!»

http://www.vin.gov.ua/dep-smp/l 1178-seriia- 
treninhiv-z-pidvYshchennia-bezpekv-mihratsiinvkh- 
protsesiv-v-ramkakh-zapobihannia-ta-protvdii-torhivli- 
liudmv-pratsiui-bezpechno-Dodorozhui-bezpechno- 
navchaisia-bezpechno

засідання Міжвідомчої ради з питань сім'ї, 
гендерної рівності, запобігання домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми 

http://www.vin.gov.ua/dep-smp/l 1096- 
zasidannia-mizhvidomchoi-radv-z-pvtan-simi- 
hendemoi-rivnosti-demohrafichnoho-rozwtku- 
zapobihannia-nasvlstvu-v-simi-ta-protvdii-torhivli- 
liudmv

тренінг-семінар «Ідентифікація та механізм 
взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми»

http://www.vin.gov.ua/dep-smD/10984-trenmh-
seminar-identvfikatsiia-ta-mekhanizm-vzaiemodii-
subiektiv-iaki-provodiat-zakhodv-u-sferi-protvdii-
torhivli-liudmv

формування______ самодостатньої сім’ї.
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

попередження насильства в сім’ї та протидії 
торгівлі людьми -  одні з основних напрямків 
роботи органів соціального захисту населення 
Вінниччині

http://www.vin.gov.ua/news/cstanni-
поуупу/8092-5огтиуаппіа-5ато(Доз!аґпоі-5Іпіі-
poperedzhennia-nasvIstva-v-simi-ta-protvdii-torhivli-
liudmv-odni-z-osnovnvkll-napгiamkiv-robotv-orhaniv-
зоі5Іа1поЬо-2акЬуз1и-па5ЄІеппіа-уішіусЬсЬупі

Ігор Івасюк взяв участь у всеукраїнській 
нараді з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків в органах місцевого 
самоврядування

http://www.vin.goy.ua/news/ostanni- 
по уупу/1052б-ihor-^vasiuk-yziav-uchast-u- 
yseukrainskii-naгadi-z-pvtan-zabezpechennia-rivnvkh- 
prav-ta-mozhlyyostei-zhinok-i-choloy^kiv-v-orhanakh- 
mistseyoho-samoyгiaduyannia

На Вінниччині триває робота щодо протидії 
торгівлі людьми

http://www.vin.gov.ua/dep-smp/9976-na-
vinnychchyn^-tryvaie-robota-shchodo-protydii-torhiyli-
liudmy

Відкритий кордон: людська безпека 
http://www.vin.goy.ua/dep-smp/9831-vidkrvtyi- 

kordon-liudska-bezpeka
Представники неприбуткових та неурядових 

організацій Вінниччини активно долучаються до 
конкурсу проектів Фонду сприяння демократії 
Посольства США

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni- 
noyvnv/9794-predstavnyky-neprybutkoyykh-ta- 
neuriadoyykh-orhanizatsii-yinnvchchvny-aktvvno-
doluchaiutsia-do-konkursu-proektiv-fondu-spryiannia-
demokrat^i-posolstya-ssha

Спільні зусилля -  як ефективний метод 
протидії торгівлі людьми

http://w w w.vin.goy.U a/dep-sm p/9176-зріІпі- 
zusyllia-iak-efektyynvi-metod-protvdii-torhivIi-Iiudmy 

Формування______ самодостатньої сім’ї,
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

попередження насильства в сім’ї  та протидії 
торгівлі людьми -  одні -і основних напрямків 
роботи органів соціального захисту населення 
Вінниччині

ЬШз://лу\улу. vin.gov.ua/news/ostanni- 
поуупу/8092-Гогтиуаппіа-зато(іо5Са1поі-5Іті- 
рорегесІ2Ьеппіа-па5УІ5Іуа-у-5Іті-іа-ргоіУ(ііі-іогМуІі- 
Ііиііту-ос1пі-2-05поупук1г-паргіаткіу-гоЬоіу-огЬапіу- 
50ІзіаІпоЬо-2акЬу5йі-па5ЄІеппіа-уіппус1ісЬупі

Крім того, інформаційні матеріали з цієї теми 
розміщувались на шпальтах таких періодичних 
друкованих видань: «Тульчинський край» від
27.04.18 № 17 «Торгівля людьми: це може 
трапитися з кожним!»; «Шаргородщина» від
11.05.18 № 19 «Торгівля людьми -  один з 
найбільших злочинів XXI сторіччя проти людства»; 
«Піщанські вісті» від 18.05.18 № 36-37 «Протидія 
торгівлі людьми»; «Жмеринська газета» від
25.05.18 № 21 «Скажи «Стоп» торгівцям людьми!».

Матеріали щодо здійснення інформаційно-
просвітницької роботи зазначеної тематики 
подаються у телевізійних новинах та програмах 
Філії Вінницької регіональної дирекції НТКУ 
«ВІНТЕРА», зокрема, «Акценти», «Екватор дня», у 
прямому ефірі «Новий день» та у випусках новин 
ТРК «Вінниччина».

Відповідні матеріали озвучувалась під час 
радіоефірів обласного радіо в інформаційному 
випуску «Резонанс», програмі «Час змін», 
«Об’єктивно про...», у рубриці «Актуального 
інтерв’ю».

У закладах освіти області функціонують 
постіі^но діючі інформаційні стенди «Кожен має 
право бути почутим» та «Куди звернутися у разі...»  
з номерами телефонів Національної гарячої л інії з 
питань запобігання насильству та захисту прав 
дитини та Національної «гарячої» л ін ії з 
попередження домашнього насильства, торгівлі 
людьми та гендерної дискримінації, функціонують 
інформаційні куточки психологічної служби, де
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висвітлені просвітницькі та інформаційні матеріали 
з питань запобігай ня торгівлі людьми.

Також у закладах освіти області забезпечено 
формування в дітей, учнівської молоді, батьківської 
громадськості нетерпимого ставлення до ситуації 
торгівлі людьми і роз’яснення з питань ризику 
потрапляння в ситуації торгівлі людьми, 
можливості отримання допомоги; забезпечення 
обізнаності педагогів з питань протидії торгівлі 
людьми; формування в дітей та учнівської молоді 
засад з питань попередження торгівлі людьми 
тощо. Проведено 5,3 заходів, охоплено 
40,5тис.батьків, 63,9тис.дітей та учнівської молоді, 
630 педагогічних працівників.

У 163 закладах освіти області, 
супроводжується програма «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція» 
177 соціальними педагогами та працівниками 
психологічної служби, охоплено 45,7 дітей та 
З^нівської молоді

У КЗВО «Вінницька академія безперервної 
освіти» проведено інформаційно-просвітницьку 
роботу з питань протидії торгівлі людьми у процесі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників: 
спецкурси «Протидія торгівлі людьми та 
профілактика насильства в учнівському 
середовищі», «Протидія торгівлі дітьми: 
формування навичок безпечної поведінки дітей», 
онлайн курс «Протидія торгівлі людьми», який 
розміщено на освітній платформі EdERa.

Продовжено роботу з програми «Особиста 
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».

Працівниками надавачів соціальних послуг 
здійснюється роз’яснювальна робота за даним 
напрямом із сім’ями та особами, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, а також із 
прийомними батьками, батьками-вихователями, 
опікунами та піклувальниками.

Надавачами соціальних послуг області

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

проведено 11 групових інформаційно- 
просвітницьких заходів за тематикою 
попередження та протидії торгівлі людьми, участь 
в яких взяли 234 особи. Під час проведення заходів 
розповсюджувалася тематична соціально-рекламна 
продукція, вироблена партнерськими установами та 
організаціями.

Забезпечено трансляцію відеороликів з питань 
протидії торгівлі людьми, які виготовлені за кошти 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації у ТРЦ «МЕГАМОЛЛ», ТРЦ 
«СКАЙ ПАРК», ТЦ «ІЗУМРУД», «Прозорих 
офісах» Вінницької міської ради.

Крім того, відповідні матеріали 
транслювалися у випусках новин та програмах ТРК 
«Вінниччина», ІТА «ВІТА», «иА:Вінниця».

В маршрутних таксі обласного центру 
транслювались відеоролики соціальної реклами, 
виготовлені на замовлення Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації.

З метою підвищення доступності до 
отримання послуг «Лінії довіри» номер телефону 
лінії розміщено у рекламних відеороликах щодо 
протидії торгівлі людьми, виготовлених на 
замовлення Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації.

За рахунок коштів обласного бюджету 
функціонує телефонна «Лінія довіри» з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
торгівлі людьми та дискримінацією за ознакою 
статі (тел. О 800 75 04 75), за якою надаються 
відповідні інформаційно-консультативні послуги.

На сайті Департаменту соціальної та 
молодіжної політики Вінницької обласної 
державної адміністрації створена рубрика з питань 
протидії торгівлі людьми.

В закладах освіти області оновлено 
інформаційні стенди для дітей, батьків з питань 
попередження торгівлі людьми, поширено
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інформацію серед учасників освітнього процесу 
про діяльність Кол-центру Мінсоцполітики 
України, про національну дитячу «гарячу лінію».

24.2) проведення
інформаційно- 
просвітницьких 
кампаній, тощо з питань 
протидії торгівлі
людьми для населення, 
в тому числі 
внутрішньо
переміщених осіб, щодо 
роз’яснення можливих 
ризиків потрапляння в 
ситуації торгівлі
людьми та можливостей 
отримання 
постраждалими 
комплексної допомоги у 
державних інституціях

Проведено інформаційні кампанії.'

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадмінісьрації у 2017 році 
проведено інформаційно-просвітницькі заходи з 
питань протидії торгівлі людьми, де роз’яснено 
можливі ризики потрапляння в ситуації торгівлі 
людьми та можливості отримання постраждалими 
комплексної допомоги у державних інституціях, а 
саме:

автопробіг та інформаційно-просвітницьку 
акцію «Скажемо «НІ!» торгівлі людьми до 
•Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми 
(спільно з ГО «Джерело надії»28.07.2017 року).

інформаційно-просвітницьку акцію
«#людинаНЕтовар» (спільно з ГО «Прогресивні 
жінки» 29.07.2017 року).

В рамках загальнонаціональної інформаційної 
кампанії з протидії торгівлі людьми «Небезпеку 
видно не одразу» та з метою привернення уваги 
жителів та гостей міста до проблеми торгівлі 
дітьми, примусового дитячого жебрацтва та 
способів його запобігання 1-4 червня 2018 року у 
м. Вінниця експонувалася інтерактивна інсталяція.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми проведено низку
широкомасштабних інформаційних кампаній з 
протидії торгівлі людьми, зокрема з нагоди 
Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми (ЗО 
липня), Європейського дня боротьби з торгівлею 
людьми (18 жовтня). Міжнародного дня боротьби з 
рабством (2 грудня).

В рамках Всеукраїнської інформаційної 
кампанії «#ПротиДійТоргівліЛюдьми» до 
Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми зо 
липня 2018 року Департамент соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації спільно
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з громадськими організаціями «Джерело надії» та 
«Прогресивні жінки» провів інформаційну акцію 
«Лабіринт можливостей». Захід відбувся на площі 
Європейській м. Вінниця.

На станціях «Лабіринту можливостей» 
роз’яснювальну роботу щодо безпечної м іфації, 
мінімізації ризиків потрапляння у ситуацію торгівлі 
людьми та можливості отримання допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми, 
здійснювали представники суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми, а саме: служби у справах дітей 
облдержадміністрації, Вінницького обласного 
центру зайнятості. Управління патрульної поліції у 
Вінницькій області. Головного територіального 
управління юстиції у Вінницькій області, Могилів- 
Подільського прикордонного загону ім. Героя 
України старшого лейтенанта В. Семенова 
Південного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України, Управління 
боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею 
людьми Головного управління Національної поліції 
у Вінницькій області. Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації, в тому 
числі відділу праці та соціально-трудових відносин, 
а також Вінницького міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді та інші.

Під час зазначеної вуличної акції учасники 
виховно-розвиваючого табору «Вперед і вгору — 
2018» представили флещ-моб, а, школярі з м. 
Жмеринка - виставу дитячого форум-театру.

З метою поінформованості громадян про 
небезпеку потрапляння у ситуацію торгівлі людьми 
в акції взяли участь близько 50 громадян із числа 
безробітних, запрошених центрами зайнятості м. 
Вінниця.

В рамках проведення акції в області 
проведено понад 50 заходів, в тому числі:

розміщено в засобах масової інформації та  на 
відеоекранах в публічних місцях тематичні

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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відеоролики (трансляція відеороликів на 
телеканалах «ВІНТЕРА», «ВІТА», «Доба», 
«Вінниччина»; радіокомпанії «Місто над Бугом»);

розміщено в 10 районних центрах області на 
зовнішніх носіях біл-борди, виготовлені на 
замовлення Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації;

виготовлено та розповсюджено відповідні 
інформаційні матеріали (листівки у кількості 12000 
примірників; плакати А-4 у кількості 3000 прим);

розміщено в місцевих друкованих засобах 
масової інформації відповідні інформаційні 
матеріали;

розміщено інформаційні плакати в 
громадському транспорті м. Вінниця, на 
залізничному та автобусних вокзалах обласного 
центру, в територіальних підрозділах управління 
Державної міграційної служби у Вінницькій 
області.

В рамках проведення акції з нагоди 
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 
18 жовтня 2018 року у м. Вінниця проведено 
вуличну акція «Walk for Freedom/Хода за свободу». 
Акція проведена Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації спільно 
з Вінницькою міською радою, громадськими 
організаціями «Джерело надії» та «Прогресивні 
жінки». Захід спрямований на підвищення рівня 
обізнаності населення щодо проблеми торгівлі 
людьми, поширення важливої інформації про цю 
проблему та небезпеку, яку вона становить.

На центральній площі міста Вінниці зібралися 
представники місцевих органів виконавчої влади та 
студентська молодь. Спікерами цього зібрання 
стали регіональний координатор взаємодії із 
громадськістю Уповноваженої ВРУ з прав людини 
у Вінницькій області, керівники та представники 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації, управління по боротьбі зі 
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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Г оловного управління Національної поліції 
України у Вінницькій області. Вінницького 
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, Вінницького обласного центру 
зайнятості, Вінницької обласної правозахисної 
організації «Джерело надії», неурядової 
громадської організації «Прогресивні жінки».

Після виступів спікерів була сформована 
колона людей з парасольками в темному одязі, яка 
мовчки пройшла центральною вулицею міста (вул. 
Соборна). По обидва боки колони волонтери 
роздавали інформаційні листівки та відповідали на 
запитання пересічних громадян. Загалом участь у 
заході взяли 205 осіб.

Після вуличної акції у галереї «Інтершик» 
(креативний простір «Артинов») відбулося 
представлення флеш-театру «Ланцюг злочинних 
дій» у виконанні учасників незалеясного театру- 
студії «Птаха» та народного театру-студії «Сьоме 
небо» Вінницького національного медичного 
університету ім. М. Пирогова, а також перфоманс 
«Павутиння злочину».

Водночас, вулична акція «Хода за свободу» 
проходила у 21 населеному пункті області: м. 
Бершадь, м. Гайсин, м. Жмеринка, м. Іллінці, м. 
Калинівка, м. Козятин, м. Липовець, смт
Літин, м. Могилів-Подільський, смт Муровані 
Курилівці, смт Оратів, смт Піщанка, м. 
Погребище, смт Теплик, смт Томашпіль, м. 
Тростянець, м. Тульчин, м. Хмільник, смт 
Чечельник, м. Шаргород, м. Ямпіль. Загалом до 
акції доєдналось 1537 небайдужих фомадян 
області.

В рамках проведення акції з нагоди 
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 
(18 жовтня):

- розміщено в засобах масової інформації та 
на відео екранах в публічних місцях тематичні 
відеоролики (трансляція відеороликів на 
телеканалах «Вінтера», «Віта», «Доба»,

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Вінниччина», радіокампанії «Місто над Бугом»), 
друк інформаційних матеріалів в газетах області 
«RIA» та «33 канал»;

розміщено в 8 районних центрах області на 
зовнішніх носіях біл-борди з відповідною 
тематикою;

виготовлено та розповсюджено відповідні 
інформаційні матеріали (листівки, плакати).

З нагоди Міжнародного дня боротьби за 
скасування рабства (2 фудня) Департаментом 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації проведено спільно з 
Вінницькою обласною правозахисною 
організацією «Джерело надії» заходи за 
методикою «Жива бібліотека», а саме:

2 інформаційно - просвітницьких заходи 
«Небезпеку видно не одразу»: 03.12.2018 р. - для 
учнів Державного навчального закладу «Вище 
професійне училище № 7» м. Вінниця; 07.12.2018 р.
- для студентів Вінницького кооперативного 
інституту;

2 інтерактивних заходи для безробітних на 
тему: «Розширення можливостей: повернення до 
зайнятості та соціальна незалежність» 
(популяризація досвіду успішної зайнятості 
методом «Живої бібліотеки»), які проведені 
04.12.2018 року та 06.12.2018 року в приміщеннях 
Вінницького міського центру зайнятості та Центрі 
суспільної освіти та партнерства.

. Службами у справах дітей області протягом 
року проводилась робота щодо виконання «Заходів 
щодо попередження домашнього насильства, інших 
проявів жорстокого поводження з дітьми, в тому 
числі незаконних угод стосовно дитини або загрози 
їх вчинення на 2018 рік», затверджених наказом 
сл}окби у справах дітей обласної держахсміністрації 
від 02.01.2018 року № 1.

Протягом 2018 року службами у справах дітей 
районних держадміністрацій, виконкомів міських 
рад міст обласного значення проводилася робота
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

щодо виявлення та інформування служб у справах 
дітей про дітей, які потерпіли, зокрема, 
надсилались листи сільським, селищним головам, 
суб’єктам взаємодії та- іншим органам та- 
структурам, дотичним до питання захисту дитини, 
іншим закладам та установам; відбувались виступи 
на загальних зборах сіл та селищ.

Питання стосовно ситуації з попередження 
жорстокого поводження з дітьми (в тому числі 
домашнього насильства, торгівлі дітьми), 
ефективності взаємодії та безпосередньо вжитих 
заходів суб’єктами взаємодії з цього питання, 
роботи окремих органів місцевого самоврядування, 
на території яких виявлено, факти жорстокого 
поводження з дітьми, протягом 2018 року 
розглядалось на 77 засіданнях комісій з питань 
захисту прав дитини.

За результатами здійснення заходів 2 дитини, 
які постраждали від торгівлі дітьми та мають 
відповідний статус, взяті на облік службою у 
справах дітей Козятинської районної 
держадміністрації.

Протягом звітного року службами у справах 
дітей районних держадміністрацій, виконкомів 
міських рад міст обласного значення здійснено 72 
публікації в ЗМІ щодо роз’яснення системи 
соціального захисту дітей від домашнього 
насильства, інших провів жорстокого поводження з 
дітьми; здійснено 293 виступи перед учнями та 
студентами ЗНЗ, ПТУ, ВНЗ І -  II рівнів акредитації, 
вихованцями інтернатних закладів щодо 
підвищення рівня обізнаності стосовно проявів 
жорстокого поводження з дітьми, системи 
соціального захисту дітей. З батьками та дітьми 
2790 сімей проведена інформаційна робота щодо 
форм, проявів і наслідків домашнього насильства, 
інших проявів жорстокого поводлсення з дітьми, 8 
тому числі торгівлі дітьми.

Протягом 2018 року центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді області проведено
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282 групові інформаційно-просвітницькі заходи за 
тематикою попередження та протидії торгівлі 
людьми, участь в яких взяли 5989 осіб. Під час 
проведення заходів розповсюджувалася тематична 
соціально-рекламна продукція, вироблена 
партнерськими установами та організаціями.

Працівниками центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді здійснюється постійна 
роз’яснювальна робота у цьому напрямку із 
сім’ями та особами, які знаходяться на обліку 
центрів як такі, що перебувають у складних 
життєвих обставинах, а також із прийомними 
батьками, батьками-вихователями, опікунами та 
піклувальниками.

З метою інформування громадськості та 
попередження випадків торгівлі людьми на стендах 
та інформаційних куточках структурних і 
територіальних підрозділів Управління Державної 
міграційної служби у  Вінницькій області 
розміщено інформаційні матеріали (плакати, 
буклети, закладки) та збірники щодо протидії 
торгівлі, які надано Держаною міграційною 
службою України та Департаментом соціальної і 
молодіжної політики облдержадміністрації. 
Інформація щодо роботи з протидії торгівлі 
людьми систематично висвітлюється на офіційних 
веб-сайтах ДМС, УДМС, газети «Міграція» та 
офіційній сторінці соціальної мережі «Фейсбук».

Протягом 2018 року Вінницькою обласною 
службою зайнятості проведено 369 семінарів на 
тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, 
торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці», у 
яких взяли участь 5218 безробітних, зокрема 56 із 
числа внутріщньо переміщених осіб.

У закладах загальної середньої освіти 
проведено просвітницько-профілактичні заходи; 
«Незнайомі люди. Правила поведінки», «Школа 
прав дитини», «Будь обережним! Торгівля людьми
-  це може трапитись з кожним», «Попередження 
торгівлі людьми», «Чи існує рабство в XXI от.».
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«Незнайомі люди». «Як не стати жертвою торгівлі 
людьми»,' «Обережно! Мисливці на людей в 
соціальних мережах», «Торгівля людьми. Ознаки 
порушень прав людини», «Будь обережним», 
«Незнайомі люди. Правила поведінки», «Рабство. 
Чи існує воно сьогодні?», «Торгівля людьми -  
грубе порушення прав громадянина», «Прояви 
найгірших форм дитячої праці у сучасному 
суспільстві», «Підліткова праця: правознавчий 
аспект», «Обираємо професію», «Незнайомі люди. 
Правила поведінки», «Запобігання торгівлі людьми 
та ексшіуатація дітей», «Люди не товар», «Що 
потрібно знати при працевлаштуванні на роботу», 
«Ми вільні люди», «Ми проти торгівлі людьми», 
«Незнайомі люди. Правила поведінки», «Підліток і 
закон», «Ні - рабству!», «Твоє життя -  твій вибір», 
«Людина не товар», «Не стань заручником 
обставин», «Торгівля людьми в сучасному світі», 
«Твоя інформаційна безпека».

Класними керівниками, педагогами- 
організаторами проведено години спілкування, 
тренінгові заняття, засідання за кругли столом, 
бесіди: «Ціна нашого життя», «Якшо ви збираєтесь 
за кордон», «Торгівля людьми -  не вигадка», 
«Торгівля людьми — сз^іасний прояв рабства», 
«Торгівля людьми -  болюча проблема сьогодення».

В закладах загальної середньої освіти 
практичними психологами, соціальними 
педагогами проведено просвітницько-
профілактичні заходи: «Обережно секти!», 
«Торгівля людьми заборонена законом України», 
«Небезпека торгівлі людьми», «Небезпека 
інтернету», «Що таке торгівля людьми», «Торгівля 
людьми -  сучасний прояв рабства», «Сучасне 
рабство», «Твоя безпечна поведінка», «Мережа 
Інтернет -  правила безпечної поведінки», «Ні 
торгівлі людьми», «Знайди свій безпечний шлях», 
«Крок до дорослого життя», «Людина не для 
продажу», «Проблема XXI ст.», «Скажемо «ні» 
насильству над жінками», «Захист дітей від
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сексуальної експлуатації».
З метою убезпечення потрапляння громадян 

України у ситуацію торгівлі людьми, зокрема 
втягнення у злочинну діяльність із перевезення 
наркотичних речовин на території іноземних країн 
в березні 2018 року на офіційному веб-саііті 
Хмільницької районної державної адміністрації 
розміщений соціальний відеоролик «Українці в 
якості наркокур'єрів. Виклики сьогодення».

Протягом І півріччя 2021 року надавачами 
соціальних послуг області проведено 49 групових 
інформаційно-просвітницьких заходів за 
тематикою попередження та протидії торгівлі 
людьми, участь в яких взяли 779 осіб.

Працівниками надавачів соціальних послуг 
здійснюється роз’яснювальна робота за даним 
напрямом із сім’ями та особами, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, а також із 
прийомними батьками, батьками-вихователями, 
опікунами та піклувальниками.Розповсюджено 
інформаційні матеріали з питань протидії торгівлі 
людьми, спрямовані на поширення серед населення 
інформації щодо ризиків потрапляння в ситуації 
торгівлі людьми.

На офіційних сайтах та сторінках соціальних 
мереж обласної державної адміністрації, 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації, районних державних 
адміністрацій, міських рад розміщена інформація 
про можливість отримання допомоги особами, які 
постраждали від торгівлі людьми.

На плазмових моніторах у ТРЦ 
«МЕГАМОЛЛ», ТРЦ «СКАЙ ПАРК», ТРЦ 
«ІЗУМРУД», «Прозорих офісах» Вінницької 
міської ради транслювалися 2 відеоролики з 
протидії торгівлі людьми: «Торгівля людьми вас 
стосується», «працюйте за кордоном законно» та 
відеоролики: «Лінія довіри», які виготовлені за 
кошти Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації.
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Працівниками центрів соціальних служб 
здійснюється постійна роз’яснювальна робота за 
даним напрямом із сім’ями та особами, які 
знаходяться на обліку центрів як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах, а 
також із прийомними батьками, батьками- 
вихователями, опікунами та піклувальниками.

Управлінням Держаної міграційної служби 
України у Вінницькій області розміщено 
інформаційні матеріали (плакати, буклети, 
закладки) та збірки щодо протидії торгівлі, які були 
надані Держаною міграційною службою України та 
Департаментом соціальної та молодіжної політики 
Вінницької обласної державної адміністрації на 
стендах та інформаційних куточках структурних та 
територіальних підрозділів.

Фахівцями психологічної служби проведено 
інформаційно-просвітницька робота з протидії 
торгівлі людьми з усіма учасниками освітнього 
процесу: з педагогами - бесіди «Торгівля людьми- 
проблема сучасності»; з батьками - бесіда «Міфи та 
реальність», психологічні лекторії «Торгівля 
людьми - пастка для мрійників», «Роль батька у 
вихованні дітей»; з старшокласниками - бесіди 
«Обери безпечне майбутнє», «Крок до дорослого 
життя», «Шляхи протидії торгівлі людьми», 
перегляд відеофільму «Жертви работоргівлі»; 
заняття з елементами тренінгу «Права дітей», «Ми 
хочемо рости і жити у добрі», «Спілкування з 
незнайомцями»; модуль «Твоє життя-твій вибір», 
«Знаємо та реалізуємо свої права».

Проводяться превентивні, інформаційно- 
просвітницькі заходи з протидії торгівлі людьми, а 
саме: години спілкування (учні 11 класів - 
«Протидія торгівлі людьми», «Поради для тих хто 
збирається за кордон», 8 - 9  класи - «Стать і гендер, 
статеві ролі»; батьківські збори в режимі онлайн 
«Положення Конвенції ООН про права дитини», 
«Дозвілля моєї дитини», «Про протидію торгівлі 
людьми», «Пошук шляхів довірливих відносин між
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24.3) ідентифікація осіб, 
які постраждали від 
торгівлі людьми, в тому 
числі серед внутрішньо 
перемішених осіб

Збільшення кількості 
ідентифікованих осіб, які 
постраждали від торгівлі 
людьми серед внутрішньо 
переміщених осіб
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дитиною та батьками -  важлива умова запобігання 
проявом суїциду, кібербулінгу, проявам 
домашнього насильства», «Вивчаємо основні 
положення Закону України «Про охорону- 
дитинства».

У 2017 році Департаментом соціальної та 
молодіжної політики ОДА проведено навчання 
фахівців, які можуть контактувати з особами , 
постраждалими від торгівлі людьми, а саме:

короткостроковий семінар з питань протидії 
торгівлі людьми для представників структурних 
підрозділів райдержадміністрацій та міських рад 
міст обласного значення, відповідальних за 
реалізацію державної політики у  сфері протидІ 
торгівлі людьми, проведений у Центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікацІ 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій Вінницької області, м. 
Вінниця 27-28.03.2017 року;

триденний тренінг на тему: «Поширення 
національного механізму взаємодії суб’єктів,, які 
здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі 
людьми в Україні проведений Департаментом 
соціальної та молодіжної політики ОДА спільно з 
ГО «Прогресивні жінки» у с. Лани Вінницької 
області 21 -23.09. 2017 року.

У 2018 році в рамках реалізації Вінницького 
регіонального компоненту проекту: «Поширення 
Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми в Україні» Департаментом спільно з 
Вінницькою громадською організацією ФО 
«Прогресивні жінки» проведено 10 круглих столів 
«Взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми. Ідентифікація осіб, 
які постраждали від торгівлі людьми» в рамках 
розширених засідань Міжвідомчих рад з питань 
сім'ї, гендерної рівності, запобігання домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми
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райдержадмшістрацій, зокрема:
22 січня 2018 року у Липовецькому районі;
02 березня 2018 року у Літинському районі;
10 квітня 2018 року у Іллінецькому районі;
10 квітня 2018 року у Оратівському районі;
ІЗ квітня 2018 року у Гайсинському районі;
Об червня 2018 року у Бершадському районі;
25 жовтня 2018 року у Калинівському районі;
29 листопада 2018 року у м. Козятин;
30 листопада 2018 року у Тульчинському 

районі;
ЗО листопада 2018 року у Томашпільському 

районі..
Учасниками цих заходів стали керівники 

структурних підрозділів райдержадміністрацій, 
служб, установ та організацій зазначених районів. 
На засіданнях обговорено питання щодо протидії 
торгівлі людьми на місцевому рівні. Надано 
пропозиції посилити роботу у напрямку 
інформування населення про органи влади, 
заклади, установи та організації, які надають 
допомогу особам, які постраждали від торгівлі
ЛІОДЬМИ.

в  області громадською організацією ФО 
«Прогресивні жінки» за підтримки Фонду 
сприяння демократії посольства США в Україні 
розпочато реалізацію проекту «Відкритий кордон: 
людська безпека». Проведено 4 квітня 2018 року 
засідання робочої ф упи проекту. В засіданні взяли 
участь представники Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації, 
представники Державної міграційної служби, 
центрів зайнятості, управління юстиції, 
громадських організацій.

Забезпечено проведення навчань з питань 
протидії торгівлі людьми для державних 
службовців структурних підрозділів
облдержадміністрації, управлінь та відділів 
райдержадміністрацій, посадових осіб районних 
рад, сільських, селищних, міських рад
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24.4) розміщення в 
засобах масової 
інформації повідомлень 
стосовно________ фактів

Підвищення рівня
обізнаності населення щодо 
ризиків потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми

Розміщено в засобах масової 
інформації стосовно фактів досудових 
розслідувань у кримінальному 
провадженні, пов’язаних з торгівлею

територіальних громад. В ході навчань розглянули 
положення національного законодавства, 
обговорили питання щодо проведення процедури 
встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми. Захід відбувся на базі 
Вінницького регіонального центру підвищення 
кваліфікації.

З метою ідентифікації осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми серед внутрішньо переміщених 
осіб Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
суб’єктами взаємодії, які здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми на території 
області, та громадськими організаціями 
проводяться інформаційно-просвітницькі заходи 
щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння в 
ситуації торгівлі людьми та можливостей 
отримання постраждалими комплексної допомоги у 
державних інституціях.

Протягом 2012-2021 років в області 71 особі 
встановлено статус особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми.

У 2021 році до місцевих державних 
адміністрацій надійшло З звернення від громадян 
України щодо встановлення їм статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми.

Вінницькою обласною службою зайнятості 
під час проведення індивідуальних 
профконсультацій, інформаційних семінарів для 
різних цільових груп, проходить інформування про 
ризики та приховані невигоди зовнішньої міграції, 
актуалізація усвідомлення клієнтом необхідності 
подальших дій щодо забезпечення власної безпеки 
при виїзді за кордон, спрямування по додаткову 
інформацію або допомогу до компетентних 
урядових структур та громадських організацій.

Управлінням міграційної поліції Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій 
області на постійній основі здійснюються 
оперативно-розшукові заходи щодо виявлення

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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досудових розслідувань 
у кримінальному
провадженні, 
пов’язаних з торгівлею 
людьми
24.5) включення до 
програм підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників спецкурсів 
з питань запобігання та 
профілактики торгівлі 
людьми

24.6) організація та 
проведення 
педагогічними 
працівниками та
членами національної 
тренерської мережі 
профілактичних заходів
із запобігання торгівлі 
людьми

Підвищення рівня
обізнаності населення щодо 
ризиків потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми

людьми

Включення до програм підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 
спецкурсів з питань запобігання та 
профілактики торгівлі людьми.

Підвищення рівня
обізнаності населення щодо 
ризиків потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми

Проведено у закладах освіти області 
профілактичні заходи із запобігання 
торгівлі людьми.

злочинів у сфері протидії торгівлі людьми, що 
виступає одним з пріоритетних напрямків в 
діяльності органів Національної поліції України.

Комунальним вищим навчальним закладом 
«Вінницька академія неперервної освіти» 
проводиться інформаційно-просвітницька робота з 
питань протидії торгівлі людьми у процесі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
зокрема, спецкурс на теми «Протидія торгівлі 
людьми та профілактика насильства в учнівському 
середовищі»; «Протидія торгівлі дітьми: 
формування навичок безпечної поведінки у дітей»; 
консультації до онлайн курсу «Протидія торгівлі 
людьми», який розміщено на освітній платформі 
ЕдЕга; проходження онлайн курсу «Протидія 
торгівлі людьм и».

Комунальний вищий навчальний заклад 
«Вінницька академія неперервної освіти» у 2017 
році спільно з громадською організацією 
«Прогресивні жінки» провів дводенні тренінги з 
питань попередження торгівлі людьми для 
педагогічних та науково-педагогічних працівників 
академії.

Комунальним вищим навчальним закладом 
«Вінницька академія неперервної' освіти» у 2018 
році до навчально-тематичних планів курсів 
підвищення кваліфікації різних категорій включено 
спецкурс на тему «Протидія торгівлі людьми та 
профілактика насильства в учнівському 
середовищі». На курсах підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників різних категорій 
проведено:

«круглі столи» «Протидія торгівлі дітьми: 
формування навичок безпечної поведінки у дітей» 
(заступники з виховної роботи);

спецкурс «Протидія торгівлі людьми та 
профілактика насильства в учнівському 
середовищі» (педагоги-органЬатори);______________

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

У творчих фахових спільнотах методичного 
кластеру освітян області розміщено і постійно 
оновлюються інформаційно-методичні матеріали з 
питань протидії торгівлі людьми в Україні.

Проведено методичний семінар на тему: 
«Здійснення соціально-правового захисту студентів 
з сімей, які опинились в складних життєвих 
обставинах, як напрямок соціально-педагогічного 
супроводу здобувані в освіти в умовах коледжу». В 
рамках семінару було проведено два тренінгових 
заняття для студентів та працівників психологічної 
служби на теми: «Формування соціально-правового 
світогляду та правової культури підлітків. 
Профілактика насильства» та «Гендерні аспекти 
поведінки сучасної молоді. Формування поведінки, 
орієнтованої на дотримання гендерної рівності».

На міжрайонних методичних семінарах 
розглядалися питання: «Роль психологічної служби 
у формуванні батьківських компетентностей, які 
дадуть можливість забезпечити підліткам безпечне 
життя в соціумі» з представленням досвіду 
впровадження працівниками психологічної служби 
Мурованокуриловецького району модуля «Творимо 
разом світ, безпечний для дитини» профами 
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція» в роботу з батьками учнів; «Взаємодія 
соціального педагога з громадськістю в напрямку 
формування соціально-корисної життєвої 
перспективи молоді закладу освіти» - з досвіду 
роботи соціальних педагогів , закладів освіти м. 
Вінниця.

Під час засідань інтервізійних ф уп  
працівників психологічної служби опрацьовано 
питання щодо участі працівників цієї служби у 
проведенні інформаційно-просвітницьких заходів з 
учасниками освітнього процесу з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству, у 
тому числі стосовно дітей та за участю дітей.

Проведено тренінг батьківської
компетентності з питань формування емоційної
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24.7) виконання
програми виховної 
роботи з учнями 
загальноосвітніх та 
професійно-технічних 
навчальних закладів з 
питань протидії торгівлі 
людьми «Особиста 
гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція»

Підвищення рівня
обізнаності населення щодо 
ризиків потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

прив’язаності у дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в прийомній сім’ї, змісту 
та методів сімейного виховання дітей з розладами 
поведінки проведено фахівцями НМЦПССО для 
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 
опікуни, піклувальники.

В закладах освіти області працівниками 
психологічної служби поновлено інформаційні 
куточки психолога і соціального педагога на тему: 
«Скажи «Стоп!» Людина не товарі»; 
розповсюджено інформаційні буклети серед учнів 
та батьків на тему: «Торгівля дітьми та пов'язаний з 
цим злочин», «Люди не товар», «Протидія торгівлі 
людьми», «9 міфів про торгівлю людьми».

Батьківські всеобз^і: «Протидія торгівлі 
людьми», «Як убезпечити себе від потрапляння в 
рабство», «Шляхи вирішення проблеми торгівлі 
людьми» тощо.

у  закладах освіти області продовжено роботу 
з впровадження програми «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція» у 206 
закладах освіти області.

В загальноосвітніх навчальних закладах 
області:

проведено тилшевик знань безпеки 
життєдіяльності, в рамках якого відбулися бесіди та 
години спілкування «Незнайомець?! Будь 
обережним», «Увага! Трудова міграція: плюси та 
мінуси», «Торгівля людьми -  соціальна проблема 
сучасності»;

поширено контактну інформацію про 
Національну гарячу лінію з протидії торгівлі 
людьми та консультування мігрантів;

поновлено інформацію в консультативно- 
інформаційних куточках «Соціально-психологічна 
служба діє», «Правова культура учнів»;

практичними психологами, соціальними 
педагогами, класними керівниками, педагогами- 
організаторами проведено тренінгові заняття, 
засідання за круглим столом: «Працевлаштування
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24.8) проведення
навчання фахівців, які 
можуть контактувати з 
особами,
постраждалими від 
торгівлі людьми, щодо 
ідентифікації та
механізму взаємодії 
суб’єктів, які проводять 
заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми

Надання якісних послуг 
особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

Систематично на базі Вінницького 
регіонального центру підвищення 
кваліфікації проводяться навчання 
державних службовців з протидії торгівлі 
людьми.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

громадян України», «Визначення професійних 
інтересів», «Незнайомі люди. Правила поведінки», 
«Соціальна адаптація до сучасних умов», «Не стань 
жертвою торгівлі людьми», «Поїздка за кордон: за і 
проти», «Обережно - секти»;

проведено години психолога у формі 
тренінгових занять «Це повинен знати кожний», 
«Запобігання торгівлі людьми та експлуатація 
дітей», «Протидія торгівлі людьми», «Людина -  не 
товар!».

В області вжито заходів щодо впровадження 
Програми навчання спеціалістів, які працюють у 
сфері протидії торгівлі людьми. За ініціативи 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації таку програму включено до 
професійної програми навчання фахівців, які 
надають допомогу таким особам. Навчання 
проходить на базі Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій Вінницької області. Зокрема, у березні 
2018 року проведено короткостроковий семінар з 
питань протидії торгівлі людьми для 
представників структурних підрозділів 
райдержадміністрацій та міських рад міст 
обласного значення, відповідальних за реалізацію 
державної політики у сфері протидії торгівлі 
людьми.

У 2021 році на базі Вінницького 
регіонального центру підвищення кваліфікації у 
рамках професійних програм (двотижневе 
навчання) проведено 2 заходів, якими охоплено 256 
осіб;

у рамках короткострокових семінарів -  4 
заходів, якими охоплено 275 особа.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації як координатор у 
сфері протидії торгівлі людьми активно працює 
щодо поширення на території області
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі 
людьми. Зокрема, спільно з громадською 
організацією «Професивні жінки» 14-15 серпня 
2018 року у м. Вінниця організований та 
проведений захід в рамках регіонального 
компоненту тренінг на тему: «Поширення 
Національного механізму взаємодії суб’єктів, що 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми в Україні». Учасниками заходу стали 
представники об’єднаних територіальних громад, 
управлінь праці, соціальної політики 
райдержадміністрації, центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, управління Держпраці у 
Вінницькій області, центрів з безоплатної правової 
допомоги міста Вінниці та районів області, 
аматорського театру «Сьоме небо», новопризначені 
відповідальні особи за проведення процедури 
встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми Оратівської, Гайсинської та 
Піщанської районних державних адміністрацій.

В рамках проекту «Відкритий кордон: 
людська безпека» проведено З дводенних 
навчальних тренінгів: 23-24 травня 2018 року, 21-
22 серпня 2018 року та 2-3 жовтня 2018 року для 
фахівців структурних підрозділів Державної 
міграційної служби, центрів зайнятості та осіб, 
відповідальних за проведення процедури 
встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми районних державних 
адміністрацій. На тренінгах розглядали безпекові 
аспекти міграційних процесів, механізм 
перенаправлення суб’єктів для консультацій щодо 
безпечного виїзду громадян України. Заходи 
проходили під гаслом: «Працюй безпечно! 
Подорожуй безпечно! Навчайся безпечно!»

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації організовано та 
проведено 16 жовтня 2018 року обласну 
конференцію на тему: «Поширення Національного
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Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми, у 
Вінницькій області». На заході обговорено питання 
щодо ідентифікації осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми, надання їм допомоги, проведення 
інформаційних кампаній з підвищення обізнаності 
населення стосовно попередження потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми. У роботі конференції 
взяли участь представники Міжнародної організації
з міграції в Україні, обласної державної 
адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, 
які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми: заступники голів районних державних 
адміністрацій, міські голови міст обласного 
значення, голови об’єднаних територіальних 
іромад, особи, відповідальні за реалізацію 
державної політики у сфері протидії торгівлі 
людьми у районних державних адміністраціях та 
містах обласного значення, керівники центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
дільгоїчні офіцери поліції, представники 
громадських організацій. Всього 200 учасників.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з Одеською 
обласною громадською організацією «Верітас» в 
партнерстві з Представництвами Міжнародної 
організації з міграції в Україні і Молдові ІЗ вересня 
2018 року проведено засідання круглого столу: 
«Процедура щодо ідентифікації та забезпеченню 
захисту та допомоги постраждалим від торгівлі, 
людьми, дітям без супроводу, особам з дітьми, які 
перебувають в кризовій ситуації, і особам без 
громадянства». Метою заходу стала взаємодія 
транснаціональної системи координації дій України 
та Республіки Молдова з протвдії торгівлі людьми 
по ідентифікації, репатріації в країну походження, 
реінтеграції постраждалих від торгівлі людьми, 
дітей без супроводу, мігрантів з дітьми, осіб без 
громадянства, які перебувають в кризовій ситуації. 
------- В роботі круглого столу взяли участь члени
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24.9) протидія торгівлі 
людьми з метою 
трудової експлуатації, 
зокрема запровадження 
етичних кодексів для 
мінімізації 
використання 
праці/послуг жертв 
торгівлі' людьми, із 
залученням інспекторів 
контролю за умовами 
праці, профспілок, 
агенцій із
працевлаштування, 
бізнес-структур та 
громадянського 
суспільства
24.10) Розвиток та

Надання якісних послуг 
особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

Надання якісних послуг

робочої групи з протидії торгівлі людьми 
Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної 
рівності, запобігання домашньому насильству та 
протидії торгівлі людьми

Задля підвищення кваліфікації осіб, 
відповідальних за проведення процедури 
встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, районних державних
адміністрації Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
організовано та проведено у м. Вінниця 4 жовтня
2018 року тренінг на тему: «Підвищення 
ефективності міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у напрямку протидії торгівлі 
людьми у Вінницькій області» Участь у  роботі 
тренінгу взяли відповідальні особи з 18 районів 
Вінницької області. У результаті проведеного 
заходу здійснено 5 процедур встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 
відповідальними особами з Барської, Тульчинської 
та Козятинської райдержадміністрацій.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління 
соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради

' ■ г г .' - • , .

Управлінням Держпраці у Вінницькій області 
у 2018 році здійснено інспекційні 
відвідування/невиїзне інспектування суб’єктів 
господарювання області відповідно до Порядку 
здійснення державного контролю за додержанням 
законодавства про працю, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 
26.04.2017 року № 295. Відповідно до пункту 5 
зазначеного Порядку, на підставі якого 
здійснюються зазначені перевірки.

к в и т о к  та забезпечення діяльності ЗО липня 2019 та 2021 року у Всесвітній день
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забезпечення діяльності 
мобільних 
консультаційних 
пунктів соціальної 
роботи для проведення 
інформаційно- 
просвітницьких заходів 
щодо попередження 
торгівлі людьми

особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

мобільних консультаційних пунктів 
соціальної роботи для проведення 
інформаційно-просвітницьких заходів 
щодо попередження торгівлі людьми.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

протидії торгівлі людьми в рамках інформаційної 
кампанії забезпечено розміщення інформаційно- 
консультативних пунктів в кожній територіальній 
громаді області.

Зокрема, один з таких пунктів було розміщено 
біля залізничного вокзалу у м. Вінниця. До 
проведення цього заходу у тісній взаємодії 
долучилися органи виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та громадськості. В акції взяли 
участь представники Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації, 
управління міграційної поліції Головного 
управління Національної поліції України у 
Вінницькій області, управління праці та 
соціального захисту населення Вінницької 
районної адміністрації. Департаменту соціальної 
політики Вінницької міської ради. Вінницького 
міського центру соціальних служб. Вінницької 
обласної правозахисної організації «Джерело 
надії», волонтери.

Метою заходу стало підвищення рівня 
поінформованості фомадян стосовно глобальної 
проблеми торгівлі людьми, привернення уваги до 
цієї проблеми, а також заохочення людей активно 
допомагати таким постраждалим.

Протягом 2018 року центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді області проведено 
282 групові інформаційно-просвітницькі заходи за 
тематикою попередження та протидії торгівлі 
людьми, участь в яких взяли 5989 осіб. П ід час 
проведення цих заходів розповсюджувалася 
тематична соціально-рекламна продукція, 
вироблена партнерськими установами та 
організаціями.

Працівниками центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді здійснюється постійна 
роз’яснювальна робота за даним напрямом із 
сім’ями та особами, які знаходяться на обліку 
центрів як такі, що перебувають у  складних 
життєвих обставинах, а також із прийомними
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25. Захист та допомога 
постра5кдалим від 
торгівл і лю дьми
25.1) виявлення осіб, які 
постраждали від
торгівлі людьми серед 
національних меншин, в 
тому числі ромського 
населення

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі 
людьми

Виявлення осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми серед національних 
меншин, в тому числі ромського населення

25.2) забезпечення 
перекладу для іноземців 
або громадян України 
під час надання 
правової допомоги

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі 
людьми

батьками, батьками-вихователями, 
піклувальниками

опікунами та

Забезпечено переклад для іноземців 
або фомадян України під час надання 
правової допомоги

Протягом 2012-2021 років у Вінницькій 
області 71 особі встановлено статус особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми. Із них: 28 жінок 
та 43 чоловіків, в тому числі З дитини. За видами 
ексгиіуатації: 51 особа постраждала від трудової 
експлуатації, 8 -  сексуальної, 7 - жебрацтво, З -  
продаж дитини, 1- вилучення органів, 1- втягнення 
у злочинну діяльність. Країни призначення: 
Російська Федерація -ЗО осіб, Україна -  15 осіб, 
Крим - 5 особи, Чехія -  4 особи, Італія -  4 особи, 
Польща - З особи, Білорусь -  2, Фінляндія -  2 
особи, Зона АТО-ООС - 1 особа, Індія -  1 особа, 
Німеччина -  1 особа, Шрі-Ланка -  1 особа, 
Йорданія -1 особа, Туреччина -  1 особа.

Серед ідентифікованих осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми представників національних 
меншин не виявлено-

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді області постійно здійснювалась робота 
щодо реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми. Так, у 2018 році здійснювалась робота 
щодо реабілітації 35 осіб та 2 дітей, які 
постраждали від торгівлі людьми. Клієнтам цієї 
категорії надано понад 200 консультацій із питань 
працевлаштування, медичного обстеження, 
правової допомоги, оформлення необхідних 
документів тощо, Сім’ї  2 постраждалих осіб та 
сім’я 2 постраждалих дітей перебували під 
соціальним супроводом. Виконання планів 
реабілітації 7 осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, заверщено.

З метою забезпечення . кваліфікованого 
перекладу для громадян інших держав та осіб без 
громадянства, які звертаються до Управління 
Державної міграційної служби у Вінницькій 
області, укладено договір із ТОВ «Бюро технічних і 
літературних перекладів «Віза» про надання послуг 
перекладу з іноземних мов.

Директор Департаменту соціальпої та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБО ВИ Ч



25.3) посилення
співпраці
правоохоронних органів 
та соціальних служб з 
питань протидії торгівлі 
людьми та
перенаправлення осіб, 
які постраждали від 
торгівлі людьми
25.5) запровадження 
курсів з питань надання 
допомоги особам, які 
постраждали від
торгівлі людьми, в 
рамках Національного 
механізму взаємодії 
суб’єктів, які
здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі 
людьми

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі 
людьми

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі 
людьми

25.6) надання
комплексу соціальних 
послуг особам, які 
постраждали від
торгівлі людьми, та 
сприяння їх
працевлаштуванню

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі 
людьми

Посилено співпрацю
правоохоронних органів та соціальних 
служб з питань протидії торгівлі людьми 
та перенаправлення осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми

Запроваджено програмуу навчання 
спеціалістів з питань надання допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі 
людьми, в рамках Національного 
механізму взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми

Відповідно До Закону України «Про 
оперативно - розшукову діяльність» співробітники 
управління міграційної поліції Головного 
управління Національної поліції у Вінницькій 
області забезпечують безпеку осіб, які постраждали 
від проявів торгівлі людьми та сприяють розкриттю 
кримінальних правопорушень даної категорії.

Надавачами соціальних послуг 
області постійно здійснювалась робота 
щодо протидії торгівлі людьми.

В області здійснюються заходи щодо 
впровадження П р О ф а м и  навчання спеціалістів, які 
працюють у сфері протидії торгівлі людьми. За 
ініціативи Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації у Вінницькому 
регіональному центрі підвищення кваліфікації 
питання щодо ідентифікації постраждалих осіб, 
включено до професійної програми навчання 
фахівців, які надають допомогу таким особам.

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Протягом 2017 року центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді області 
здійснювалась робота за планами реабілітації 34 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми та мають 
відповідний статус, з них 15 жінок та 19 чоловіків.
12 осіб (5 жінок та 7 чоловіків) отримали статус 
безпосередньо протягом поточного року. Клієнтам 
даної категорії надано понад 250 консультацій із 
питань працевлаштування, медичного обстеження, 
правової допомоги, оформлення необхідних 
документів тощо. Сім’ї 2 осіб перебували під 
соціальним супроводом. У результаті роботи за 
сприяння ЦСССДМ та інших суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій та об’єднань:

20 особам, які на сьогодні мають відповідний 
статус, оформлено або відновлено док)т^енти, у  т.ч. 
для призначення соціальних виплат, у т.ч. 
одноразової матеріальної допомоги особам, які

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБО ВИ Ч



постраждали вш торгівлі людьми та житлових 
субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг;

26 -  надано психологічну допомогу;
21 — організовано медичне обстеження та 

лікування, у т.ч. у реабілітаційному центрі для 
постраждалих від торгівлі людьми у м. Київ;

14 -  надано юридично-правову допомогу;
5 — працевлаштовано;
4 -  надано гуманітарну допомогу;
З -  покрашено житлово-побутові умови;
2 -  надано реєстрацію за місцем проживання 

або перебування.
У 2017 році виконання планів реабілітації

З осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 
завершено.

Протягом 2018 року центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді області 
здійснювалась робота із 37 особами (з них 2 
дитини), які постраждали від торгівлі людьми, з 
них 16 осіб (з них 2 дитини) отримали відповідний 
статус безпосередньо у 2018 році, 20 -  протягом 
2016 -  2017 років, для 1 особи -  статус у процесі 
встановлення. Клієнтам даної категорії надано 
понад 300 консультацій із питань 
працевлаштування, медичного обстеження, 
правової допомоги, оформлення необхідних 
документів тошо. Сім’ї  2 постраждалих осіб та 
сім’я 2 постраждалих дітей перебували під 
соціальним супроводом.

У результаті роботи за сприяння центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та 
інших суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій та 
об’єднань:

36 постраждалим особам надано психологічну 
допомогу;

23 -  організовано медичне обстеження та 
лікування, у т.ч. у реабілітаційному центрі для

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ



26.3абезпечення
дітей,

від
захисту 
постраждалих 
торгівлі дітьми
26.1) здійснення 
методичного 
забезпечення щодо 
питань надання
допомоги та захисту 
дітей, які постраждали 
від торгівлі людьми

Надання допомоги дітям, 
які постраждали . від 
торгівлі людьми

Здійснено методичне забезпечення 
щодо питань надання допомоги та захисту 
дітей, які постраждали від торгівлі 
людьми.

Постійно проводяться заходи щодо 
питань надання допомоги та захисту дітей, 
які постраждали від торгівлі людьми.

постраждалих від торгівлі людьми у м. Київ;
13 ~ надано юридично-правову допомогу;
6 -  оформлено або відновлено документи, у 

т.ч. для призначення соціальних виплат, у  т.ч. 
одноразової матеріальної допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми та житлових 
субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг;

5 -  покращено житлово-побутові умови;
4 -  працевлаштовано;
З -  надано сприяння в отриманні освіти;
1 -  надано гуманітарну допомогу.

Виконання планів реабілітації 7 осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми, завершено.

Протягом І півріччя 2021 року надавачами 
соціальних послуг області здійснювалась робота із 
10 особами (з них 4  жінки та 6 чоловіків), які 
постраждали від торгівлі людьми, з них 5 осіб 
отримали відповідний статус у 2019 році, 5 - у  2020 
році. Клієнтам даної категорії надавалися 
консультації з питань працевлаштування, 
медичного обстеження, правової допомоги, 
оформлення необхідних документів тощо.

Протягом 6 місяців 2021 року службами у 
справах дітей райдержадміністрацій, виконкомів 
міських рад міст обласного значення, об’єднаних 
територіальних ф ом ад надіслано листи 
257 суб’єктам виявлення та організації соціального 
захисту дітей (виконкомам сільських, селищних 
рад, старостам сіл, ЖЕО, ОСББ, вуличним 
комітетам, іншим підприємствам, установам, 
організаціям) щодо виявлення та інформування 
служб у справах дітей щодо дітей, які потерпіли від 
домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, інших проявів жорстокого поводження, 
торгівлі дітьми, або щодо яких існує така загроза. 
Здійснено 43 публікації в місцевих ЗМ1 щодо 
роз’яснення системи соціального захисту дітей від 
домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, інших провів жорстокого поводження з

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕШСО

Людмила ГРАБОВИЧ



дітьми. За ініціативи служб у справах дітей 
органами місцевого самоврядування проводиться 
робота стосовно підвищення рівня обізнаності 
щодо форм, причин і наслідків домашнього 
насильства, насильства за ознакою статі, торгівлі 
дітьми, формування нетерпимого ставлення до 
насильницької моделі поведінки до дітей, 
здійснюються виступи перед учнями та студентами 
ЗНЗ, ПТУ, ВНЗ І -  II рівнів акредитації, 
вихованцями інтернатних закладів щодо 
підвищення рівня обізнаності стосовно форм, 
причин і наслідків домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, інших проявів 
жорстокого поводження з дітьми, зокрема, торгівлі 
людьми, системи соціального захисту дітей. На 86 
засіданнях комісій з питань захисту прав дитини 
розглядалось питання стосовно ситуації з 
попередження жорстокого поводження з дітьми 
(домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, торгівлі дітьми), ефективності роботи 
суб’єктів взаємодії з даного питання. З огляду на 
карантинні обмеження у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби, як наслідок, збільшення 
ризиків вчинення насильства щодо дітей цьогоріч 
службами у справах дітей спільно з іншими 
суб’єктами взаємодії у 1327 сім’ях проведена 
інформаційно-роз’яснювальна робота з дітьми, 
батьками дітей щодо форм, проявів і наслідків 
домашнього насильства, насильства за ознакою 
статі, інших проявів жорстокого поводження з 
дітьми, зокрема, торгівлі дітьми.__________________

Директор Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ
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Додаток 2
до рішення^^сесії обласної Ради 8 
скликання

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок 
та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року (рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 № 226) 

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано за 
2021

Рівень виконання 
до затвердженого 

програмою (%)

І. Показники продукту програми
1. Кількість проведених заходів заходів Департамент соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації

308 361 117,2

2. Кількість учасників заходів осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

25400 25180 99,1

3. Кількість наданих консультативних послуг 
населенню

послуг Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержаііміністрації

3600 4784 132,9

4. Кількість фахівців, які пройшли навчання осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

2200 2318 105,4

Директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМ О ЛЕН КО

Людмила ГРАБОВИЧ



5. Кількість дітей, які взяли участь в обласних 
заходах з нагоди Дня Святого Миколая, 
новорічних та Різдвяних святах

осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

9000 8750 97,2

6. Кількість сімей, які перебувають у складних 
сімейних обставинах

сімей Вінницький обласний 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

5200

7. Кількість осіб, які пройшли програми для осіб, 
які вчиняють насильство в сім’ї

осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

610 570 93,4

8. Кількість виробленого інформаційного 
продукту 3 питань сімейної політики, 
запобігання та протидії домашнього 
насильства, гендерної політики, попередження 
торгівлі людьми: 
видань
статей в газетах 
телевізійних програм 
досліджень

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

10
62
10
11

21

1. Середня вартість проведення заходу тис. грн Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

5,2 5,2 100,0

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

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

3,3 2,9 87,9

3. Питома вага населення області, які отримали 
консультативні послуги

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

1,2 1,1 91,7

4. Питома вага фахівців, які пройшли навчання % Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

19 21 110,5

Директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМ О ЛЕН КО

Людмила ГРАБОВИЧ



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

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

98,5

6. Питома вага проінспектованих сімеіі, які 
опинились у складних життєвих обставинах

% Вінницький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

76

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

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

30,1 28,5 94,7

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

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

7,3 6,8 93,2

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

% Вінницький обласний 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

2,1

2. Зменшення рівня розлучень % - 0,3
3. Збільшення кількості жінок на посадах 

керівників підприємств, установ та організацій
% - 0,8

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

% 0,8

5. Збільшення представництва жінок'серед 
депутатів обласної ради

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

25

6. Збільшення представництва жінок серед 
депутатів районних рад

% - 34

7. Збільшення рівня охоплених навчанням 
фахівців

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

1,2 ІД 91,7

Директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана ЯРМ О ЛЕН КО

Людмила ГРАБОВИЧ



8. Збільшення рівня використання відпусток по 
догляду за дитиною чоловіками

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

0,2

9. Збільшення рівня проходження програм для 
осіб, які вчиняють домашнє насильство

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

9 5 55,6

10 Збільшення рівня обізнаності населення % Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

1,0 1,2 120,0

Директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління 
соціально-гуманітарної політики 
виконавчого апарату обласної Ради

Заступник голови обласної Ради

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Людмила ГРАБОВИЧ 

Ігор ІВАСЮК

Директор Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації

Начальник управління
соціально-гуманітарної політики
виконавчого апарату обласної Ради

Світлана Я РМ О Л ЕН КО

Людмила ГРАБОВИЧ
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1 Розділ 1 . nùrrpdMKd сім'ї та дcuoгpaфiчJeнfi розв>тк І
5 «

9
9
9*

п.п. 1.1 Звбезлсч«кііА шя.іміості мІжоіломмоТ роли »лнтакь пілтрникнсімТ :• І- z e
С

п.п. 2Л Проиолсніш круг.ілк столІе, кок4>сриііцІА, фвствалІа. тошо зіінт^мь 
wiuMCHiu ізгстктуїу ciu l і 1 § §

ii.n. 2,3 П^міелеинАоблосіюго конкурсу-Мололо сім’я рокум. сІисАинх: т&боріо, 
форумів, тощо 1 І ' 4 i

9
9

п.п.2/4 ІІро8едвиііяііеформоиіПи»і^8тишьки>;та рскмлиіих ка»>іпаиІА. інших 
здходіо, щодо упісрлж«ііиа сІмсйннх ЦІНІ (остсй 1 5‘

9.

п.п. 3.] Створення то мбсзлсчекня діальносл *<Школи щасливої S
г»

i ' 9*

п.п. 4,1 Проасдсння лекцій, ссніиррі о. трснізлів. }>'Ст;мчеА, ^^втъпксыогх 
всеобучів, tecuo

о. S
s ‘ g g

n.n.5.2 Прйьеа«^иія заході it. «[ір̂ ^мо&лнкх ид акїияіиіию участі «оціольио 
оЬповіллльїіого бІзіїссу, криторгольиих гршьші у «оиіольиій пілтрнмці сІмеЯ шлшсон 
прооелсіпія нарол. сснІна^а. круглнхстолІи.сіоорсння Інформаційного простору, 
тошо V с ^ е І  соиіалиюі підтвимки сімсй.

і 8 e 9
9

л СІ. S.5 npoocAejnu іііфоркідціЯіі>иросопіииіі>кккто іівича.іі.пнкшшііо. днсіиаок. 
фесін»вліа tuuio л>ія сіїмП. які кнхооують л ^ й  тв »(о.іодь г ііімлслнітпо. иіола 
стгореіеня умов лля ренлізашГ Гк прав; онгстооясиня ІпфорхоиІйішх катсріалів

о
S Э 2

!*• =■ 9*

п п . 5.3 Г1р9бедбігм:і шшикйоМіжкдродтичіаіи сімЧ, Ліі (̂ матері, Дик (дотько, Дій  
Сбвтого МнкрлАЛ. KoeopIvHHX та Ріалилннх спят, тоию

2
•» І 2 S %

9
9

п.п. 7.2 Прооеден»и шсіоІ». u точу числі с«міііо;»&. тренінгів, тощо, щодо органіиції 
татпорсиня оласіїоЕ справи

g g Ф* S

3 РохіІл 2. ?«П0б(Пшня Пі пг« пші>( ;юмаи(имму н&снлктеу і І 2 %
9,

п.п, 8.1 Здбезлс<ісііна щілиіості мімісдоїчої робочої гр/лн а питань мпобІгання та 
протидії ламоїш ьому іиснльстоу “ “• “ 9 §
п.п. 9.1 Пр9веленнязахолІ0. мкрсма, засідань u  круглим столом, брифінгів. сс.ч!гібрі9. 
дкиій. ГОШО, сгтрямовдних 110
підвншеїніл рівня обізнднссті ндфєгісикя у оферт залобіпнкя ти nponuùT ломашны)му 
іеасильстоу. руЯнвцію нслілівннхст«рсогипІв та формувдтія нетерпимого втав.лстія 
до насильницької моделі сімейних еіднсхин

г і - • -• - • 3 S

п.п. 9.2 Проводския інформаиійііо*просвгтиниг»к  ̂компанії на ніецепому рівкІ ніоло 
илоФігоніїя ТВ протняіі домашньо^су носняьству

рі
•4 5 О

a S-

гг.сі. ІО.І Оргшііииія і проделенішсоціопогічіно; нродоонх, неи>л>логопслагогічннх 
та ііесиих досліджень у  с<]>е;н домашнього ийсшністад. Його причин та ндслілкіо

g
2 Я- g g g

п.п. 12.1 Калаиня допомоги )tiM особам, які постраждали иідломдшиього идсильсіио. 
та звернулксь до оідповіді юго суб'єкта (суб’єкті к)

Ф
S Ы S Й 9

О g

3 Розділ 3. Забезпечення ріаннх прад та >ііожлио&тй >зиок тз чоловіків І і 1 1 § 9
9

п.п. 3ii6e)ne4ej<iu іи«льності лоралчик органіо з питаїїь рідних прав тз 
моялнаоетеЯ жікок і чолсвіхів

S о. s- §• 9'

п.л. І4.4 вивченій та розповсі^джется крзиінх прдкткк аобезпсчсіиія ріоних прав та 
MOWiHftocrvR »м ок і чола^кіа

е
Ы «г «Г
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Cl’ g 9

9

п.п. 15.1 проведення форумів. кокф«рсіісіІЙ, засиїамькруглого сюлу. ссдіінарів. тощо) 
питань державио'пркбвтпооз партнерства у сфері забеапече4<ия рівних прав тв 
можливостей жінок і ЧОЛОВІКІВ

1 і і ; S-
9
9

п п. 15.2 npoBdCHiu семінарів та трсітінгіо для представників гериторівльних громад, 
лідерів громадських ортійзацій. соціально вілновідолького бізнесу. ЗМІ. гошо

t
я

3 3 S-
9
9

п.п. 20.1 іабезлсчсіеіи шиїїносгі постійно діючих шюл спридиня наріггст>іІЙ 
демократії: підониіения політичні учисті жінок

2
d

Ф
Ы § s- 9

9

п.п. 20.3 Проведения урочнсгхтсй » нагоди МІжіїародітаго дім про» млнох та vinpy 1 g g- § « 9
9

П.П. 22.1 розроб.іенісятарозміиіси)и> еоиівльїіоі реклами у  зособохмаеоооі 
ІнформоиіГ. на ІифорнаціПних tiocic< щодо протхдіТ дискрнміиаиії зд ознакою статі, у 
т.ч. МІ (OWtldiOl (щодо жінок поислого 8Ікф» СІЛМЬКНХ «НОК, ЖІИОК 3 і) евалілністю» 
внутрішньо переміщенкх жінок, 6ІЛ*познтііоних та /вОо иаркошломно; «нок. жіиох 
не иіоі іальи ш  меншині

й- 1 5 1 « 9

п.п.22.2 внготовлеиня тв ро»п<^всюджеиня ре)цимко*просг(тмнііькнк матерІо.лІп іиол» 
попередження ТВ І гадвння допомоги построжлали»( оід гендерного насильства та 2 5 § §
п.п. 28.1 блрввАДжеініл сіІлодобовоІ Сстоплаттіої«лініїдовірив з питань ипо^гопмя 
VX протидії домашньому насильству, торгіилі людьї'ін та днсіфкміїиіції за ознакою 2 с» S § 9*

РоїаІл 4. ПоперсіЕксння торгіалі людьми § g s § 9.

п.п. 23.1 проведения исіламі» міжаІлом>мі робочої ф>іні з питань протидії торгінлі 
людьдіи і регіональних координоціЯних рад з питань протидії торгівлі людьми о4 5 Й 5

y 7 f
§

Директор Дспартмфнту соїііальног тв кіо.іазіжі)оІ паїгігикн обллсржаплііиісграііЛ 

Начальник ̂ ііраидіти соііІольИ9*гума(іІП9рію7 лдлЬкн ьнкоііавчого н̂ ч ііїт> оСласииІ Ролн

с .я т о л Е н к о

Л. ГРЛБОПИЧ



п.п. 24.1 внготоолскіся то роім!щ«іеіи ІпфериаиійзіоТ прол^хиІІ з лнтоііь протидіГ 
торгів/іі Л20ДЬ̂ Лк спрямоиноТ ш  пошнреіпсжеред насс.лсіггся ІиформвиіІ ШОйО рнзнкі% 1 5 9

с*

п.п 24.2 пробелен)« ІііформаиіЛпо'просвпиниьхіїх тктанІЙ. тошоз пктаніі пропі;иГ 
торНалі людьми для зіосапспнк. в тому чн&лІ еіі>тріиіі(ьо персиіш«ііих осіб, щодо 
роз'явнсхня можливих рклікІв потрапляй)» в скіуацІГ торгіилі лісльчн та 
но^^востеІІ отрииаиіи постражіипнмк комшісксііоі допомоги у  державних
ІНСТНТУиІЖ

5 3 Э § с>

п.п. 24.& проведеній иавчоиіи) фамвшв. які мойО^ конш луитн з  особами, 
постражаал}4>[н від торгівлі людьми, и№До ідсігліфІкацІЇ те »(ешііізму оиемодіТ 
О'бЧСТІВ, які пробомть шходн у сфсрі пропииТ торгівлі лщьми

?■ 5 £■ 5

п.п. 25.4 впровіис«еи)ід м т и ім у  соціального имоолеиіія послуг поетрджлалик від 
торгівлі лзодьми, сцо иаяаютмзі кодержоаіииіи cyб'ctm^(H

5 О
Є?

Всього 1 і і 9 с>

Діі|)сіст0|> Департаменту соиілльїіоїти молодіжної иолішки 

облдсржалміїїістраиії

Ня'юьіті.-}'лриолітія соііІ!>лі.ііо-і'>''іі>">'''Л1»'оТлол!ті.-іі викоііиач 
комітету обласної Ради

ЗЯСТ^'ПШІК ГОЛОВИ облпсіїоТ Рши

С. ЯРМОЛЕНКО

Л. ГРАБОВИЧ 

І. ІВАСЮК

Днросгор ЛcllapnlмeJny сошолыю« то кіололіміоі полл%№и облд«ржад»іІиІетраиІ( 

Начбльник упраолікна со(иалыи>-гуиан1тармоТ лоліткн пикоиао'юго комітету облосііоі Рали

С.ЯРМОЛШІКО 

Л. РЛІЮПИЧ



До!і2ток4 до рішеная ссеіі' 
обласної Ращі 8 скликаїш

Директор Департамекту соціальноїта мо/іодіжноїполітики облдержадміністрації

Начальник управяїннясоціально-гуманітарноіполітки виконавчого комітету обласної Ради

С. ЯРМОЛЕНКО

Л. ГРАБОВИЧ
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ск ликпкня л п , >



9 , S

ci.il 23.1 проавдеііиа зкіавнь міжмюкчої робоче  ̂ф)пк з 
DKTtJib лрФТКлГ тсрп&пі ліодькн і |>:пойаліііих - ч g

п.п. 24.1 окгате&яеніїї ті роїиІіивіїїк ІііфориаціАквІ 
прта у̂ціт )  пнпнв проnuif торгів.*!) 'вшими, епраиоааної 
пмивреина «ep«a)tuaneiiiu іифорісящі иодорюикії

7 ? «1

O.CL 24.2 сіромдееііі« ІнфорившйноирсоІпхіі&кнх 
имлшІА, Т0С09 і  RHTBH ь претндІТ горКіЛІ чодьии дпв 
ввмпіим, і  тому числі ікутрішньб ікрсмівіеннх осіб, щодо 
рм'аокенні м хл и ітрю и п » поір»ілл(и ксні>'*іі(1 
торгівлі люАь<«< ТІ можл2{»мтеА офкі с̂іниі аоФтріжішінми 1 2 5

CLIL 24.S промлв)Сіи иавчимш фапші», акі »можуть 
коїткту»!!ЛІ 9 оооблмй, посгршиьшш гм  торгівлі 
люошк, іаоао ькігткфіїащі п  к(ех»нішу шеі>о.иГ

акі npoftOAJn захбдк у офсрі проткаІГ торгівлі 3
п2

п 3 5 о

R.n. 3 .̂1 Dnp«ftOiTvenHt шлодобомІбсмплогкоГодіїіІі 
ае»іри> і  HHTIKU uito&rsiMüi та протхАіТ доиіШ)(ьоиу 
ккхльоігу, торгі&пі юодьііиі ті дибхринікаиії м  озісако*є S о. Оі,
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С .  Я Р М О Л Е Н К О  

Л . Г Р А Б О В И Ч  

І .  ІВ А С Ю К

Директор Департамекту соціальної та молодіжної політики облдержадмікістраиії

Начальник управління соціально-гуманітарної політкн виконавчого комітет^' обласної Ради

С. ЯРМОЛЕНКО

Л. ГРАБОВИЧ
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(иітер»<йі* (йш«мииі ІЗ  с*еПоб.ипіоТГіідн 7 
скінкаїта  аїл 20.12^014 Ла235)
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