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Вінницька обласна Рада

Про виконання Обласної комплексної 
програми підтримки сім’ї, запобігання 
домашньому насильству, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та 
чоловіків та попередження торгівлі 
людьми на період до 2021 року

На виконання рішення ІЗ сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 
20.12.2016 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, 
рішення 24 сесії 7 скликання Вінницької обласної Ради від 28.09.2017 року № 469 
«Про внесення змін та доповнень до Порядку формування, фінансування і 
моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого 
рішенням 5 сесії обласної Ради 5 скликання від 10 листопада 2006 року № 145» 
надаємо звіт згідно із формами, що додаються.

Додатки: 3 на 4 4  аркушах в 1 прим.
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Директор Департаменту Н. Заболотна
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Д одаток 1
до листа Департаменту 
соціальної та м олодіж ної політики 
В інни цької облдерж адм іністрації 
від 30.01.2018 №  03-397

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 РІК

Департамент соціальноїта молодіжної політики облдержадміністрації

Обласна комплексна прогрета 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
Заплановані заходи Фактично проведені заходи

Назва, зміст заходу/напрям 
діяльності

Запланований результат Назва, зміст заходу/напрям діяльності Досягнутий
результат

І. П ідтримка сім ’ї  та демограф ічний розвиток
1. Забезпечення систем ною  та 
комплексного підходу щодо 
реалізації політики у сфері 
нідтрнмки сім ’ї  та 
демограф ічного розвитку, 
спрям ованої на формування  
самодостатньої с ім ’ї, ї ї  здатності 
до усвідомленого народження і 
виховання дітей
1.1) Забезпечення діяльності 
міжвідомчої ради з питань 
підтримки с ім 'ї

Посилення механізму взаємодії у 
сфері підтримки с ім 'ї

3 метою посилення механізму взаємодії у сфері підтримки 
с ім 'ї 16 березня 2017 року проведено засідання робочої групи з 
питань с ім ’ї М іжвідомчої ради з питань с ім 'ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку, попередження насильства в с ім 'ї та 
протидії торгівлі людьми.

Розглянуто насту пні питання:
1. Про підсумки діяльності М іж відомчої ради з питань сім 'ї, 

тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству в с ім ’ї та протидії торгівлі лю дьми у 2016 році та 
пропозиції щодо планування роботи на 2017 рік.

2. Стан реалізації сімейної політики у Вінницькій області.
2.1. Досягнення, проблемні питання та ш ляхи їх вирішення.
2.2. Забезпечення соціальними послугами с ім 'ї, які 

перебувають у складних життєвих обставинах.
2.3. Надання допомоги дітям, які перебуваю ть у складних 

життєвих обставинах
2.4. Безпечне материнство та відповідальне батьківство. 

Вжиття заходів для покращення системи охорони материнства і 
дитинства, формування та збереження репродуктивного здоров’я і

Посилено 
механізм взаємодії 
у сфері підтримки 
сім 'ї.



здоров'я і подолання дем ограф ічної кризи.
2.5. Реалізація пілотних проектів М іністерства ю стиції у 

Вінницькій області.
3 метою забезпечення належ ної підтримки сімей з дітьми 

проведено робоча зустріч представників Департаменту 
соціальної та молодіжної політики, обласного ЦСССДМ , 
обласної ССД з представниками органів об’єднаної 
територіальної громади смт. Вороновиця з питань роз'яснень 
застосування законодавства у сфері реалізації державної 
соціальної політики (липень м-ц 2017 р ) .

1.2) Організація та проведення 
соціологічних досліджень '5 питань 
с ім 'ї

Посилення механізму 
взаємодії у сфері підтримки 
с ім ’ї

Відділ с ім ’ї, молоді та спорту Н емирівської РДА сприяв у 
зборі матеріалів для видання результатів дослідження «Ж інки 
та чоловіки на ринку праці», анкетуванні батьків з метою 
реалізації проекту «Знову до роботи: реінтеграція матерів і 
батьків до професійного життя після відпустки по догляду за 
дитиною », який спрямований на вирішення напільних проблем 
батьків і матерів при поверненні до роботи після відпустки по 
догляду за дитиною до 3-х років.

П осилено механізм 
взаємодії у сфері 
підтримки сім 'ї.

1.3) Підготовка щорічної доповіді з 
питань с ім 'ї

Посилення механізму 
взаємодії у сфері підтримки 
с ім 'ї

Департамент соціальної та молодіж ної політики 
облдерж адміністрації щомісячно надає Міністерству соціальної 
політики України відомості щодо стану видачі посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної с ім 'ї (за 2017 р . видано 
посвідчень батьків багатодітної с ім ’ї -  2091. дітей з багатодітної 
с ім 'ї - 6282) та щопівроку ведеться збір інформації щодо обліку 
багатодітних сімей (станом на 01.02.2017 р. всього сімей у 
Вінницькій області -  14122. у них дітей -  47711; станом на 
01 07.2017 р. всього сімей у Вінницькій області -  14101. у них 
дітей - 47614).

Посилено механізм 
взаємодії у сфері 
підтримки с ім 'ї

2. П ідвищ ення престижу сім ’ї, 
популяризація сімейних  
цінностей
2 1) Проведення круглих столів, 
конференцій, фестивалів, тощо з 
питань зміцнення інститут) с ім 'ї

Формування культури сім 'ї, 
сімейних цінностей, 
позитивного відношення до 
інституту с ім 'ї

Протягом поточного періоду в містах та районах області 
проведено низку заходів з питань зміцнення інститут) с ім 'ї, 
зокрема:

- на базі Кузьминецького професійно аграрного ліцею  
проведено круглий стіл серед студентської молоді «Проблеми 
сім "ї -  проблеми громади», у якому взяли участь лікарі Барської 
ЦРЛ:

- студентами Гайсинського медичного коледжу проведено 
рольові ігри та диспути з елементами тренінгів за темами: «1 у 
сімейному житті бу вають негаразди. «Щ о робити жінці?». «20 
принципів щасливого подру жнього життя»:

- у Нсмирівському районі проведено конференції на тему: 
«Ф актори сімейного щастя». «С ім 'я  -  основний осередок 
суспільства». «Стосунки в с ім 'ї між батьками та дітьми». 
«Сімейні цінності»:

- в закладах культури та бібліотеках області проведено 
бесіди, години спілкування, тематичні вечори, книжкові

П ідвищ ено рівень 
культури сім 'ї, сімейні 
цінності. позитивне 
відношення до 
інституту с ім 'ї.



виставки, літературні викладки, перегляди літератури, 
спрямовані на підвищення ролі ж інки-матері. с ім 'ї у духовному 
та інтелектуальному розвитку молоді і дітей тощо.

..............

2.3) Проведення обласного 
конкурсу «Молода с ім 'я  року», 
сімейних таборів, форумів, тощо

Ф ормування культури сім 'ї, 
сімейних цінностей, 
позитивного відношення до 
інституту с ім 'ї

У серпні поточного рок\ спільно з ГО «М ак» проведений 
дводенний фестиваль сімейного тімбілдінгу на базі дитячого 
санаторія «Подільський Артек». У заході прийняли участь с ім 'ї 
учасників АТО. Кожна сім ’я мала змогу виготовити патріотичні 
обереги «Янгол» та брелок в техніці «Л ялька-мотанка». 
створення вітальної ЗО листівки та розпис медового пряника 
глазур’ю.

Підвищ ено рівень 
культури сім 'ї, сімейні 
цінності. позитивне 
відношення до 
інституту с ім 'ї.

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

Підвищення виховного 
потенціалу с ім 'ї, престижу 
сімейного способ\ життя; 
забезпечення оптимальних 
умов для народження та 
повноцінного виховання 
дітей у с ім 'ї;
забезпечення духовної та 
моральної єдності 
суспільства; відродження 
духовних цінностей 
української с ім 'ї; 
поліпшення
поінформованості широких 
верст населення

Протягом поточного періоду виготовлено та 
розповсю джено інформаційно-просвітницьку продукцію:

-інформаційна закладка «Щ о такс сім 'я?»  (.3600 шт.);
- буклет «Власна справа» (500 шт.);
- буклет «Щ аслива сім 'я  -  щасливі діти» (400 шт.)
Протягом поточного періоду в містах та районах області

проведено низку заходів з питань утвердження сімейних 
цінностей, зокрема:

- районний фотоконкурс «М иттєвості сімейного щастя» 
(Барський р-н);

- традиційним стало в Ж меринському районі проводити 
заходи з метою відродження національних родинних традицій, 
популяризації звичаїв української родини, моральних цінностей 
с ім 'ї, виховання підростаючого покоління: «Свято вареників»;

- семінар на тему: «Я і родина» (Піщ анський р-н);
- у м. Козягин проведено молодіжно-розважальну програму 

«Романтичне побачення»: виставка весільних ретро -  світлин 
«М иттєвості створення сім 'ї» ; вшанування династії творчих 
родин та подружні пари, які відзначали 50-річний ювілей 
подру жнього життя;

- в бібліотеках міст та районів області проведено 
інформаційні години: «М ама. тато, я -  с ім 'я  моя». «Здорова 
с ім ’я, здорова нація», виховні години «М оє сімейне дерево» 
тощо.

Проведення нарад директорів, засту пників директорів на 
теми «О рганізація діяльності закладу освіти щодо 
попередження конфліктів, насильства, жорстокого поводження 
в шкільному та сімейному середовищ і», «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 ж орстокого 
поводження над дітьми», «Про посилення роботи шкіл у 
напрямку протидії торгівлі лю дьми». Проведено 67 заходів.

Підвищ ено виховний 
потенціал с ім 'ї, 
престиж сімейного 
способу життя: 
сформовано 
оптимальні умови для 
народження га 
повноцінного 
виховання дітей у 
с ім ’ї;
поліпшено 
поінформованість 
широких верст 
населення;
підвищення престижу 
сім ’ї, роль батьків в 
сім ’ї по віднош енню 
до дитини.



охоплено 863 особи
2.5) Виготовлення соціальної 
реклами. спрямованої на 
формування відповідального 
батьківства. попередження 
раннього соціального сирітства

Підвищення виховного 
потенціалу с ім 'ї, престижу 
сімейного способу життя; 
забезпечення оптимальних 
умов для народження та 
повноцінного виховання 
дітей у с ім 'ї;
забезпечення духовної та 
моральної єдності 
суспільства; відродження 
духовних цінностей 
української с ім ’ї; 
поліпшення
поінформованості широких 
верст населення

Здійснюється розповсю дж ення соціальної реклами, 
спрямованої на формування відповідального батьківства, 
попередження раннього соціального сирітства наданої 
Департаментом соціальної та молодіж ної політики ОДА. 
обласним центром СССДМ . службою  у справах дітей ОДА.

Підвищ ено виховний 
потенціал сімей, 
престиж сімейного 
способу ж иття; 
поліпшено 
поі нформованість 
широких верст 
населення

З.Поснлення орієнтації на ш люб, 
відповідальне батьківство та 
відповідальне материнство
3.1) Створення та забезпечення 
діяльності «Ш коли щасливої сім 'ї»

Забезпечення в суспільстві 
підвищення престижу с ім 'ї 
та утвердження 
пріоритетності сімейних 
цінностей; удосконалену 
форм допомоги молоді 3 
питань шлюбу, с ім 'ї та 
виховання дітей

У Барському районі проводиться робота щодо створення 
при районному центрі соціальних служб для сім 'ї, дітей та 
молоді молодіжного клубу «Ш кола молодого подруж жя» 3 
мстою підготовки молоді до сімейного життя, виховання 
культури поведінки в с ім ’ї, залучивши до цієї роботи 
психологів, лікарів, соціальних педагогів, юристів

При жіночих консультаціях міст та районів області працює 
кабінети планування с ім 'ї. 3 метою пропаганди сімейних 
цінностей у молодіжному середовищ і спільно з центрами 
соціальних служб для с ім 'ї, дітей та молоді через спеціалізовані 
формування «М обільний консультативний пункт соціальної 
роботи» проведено ряд групових заходів, спрямованих на 
підготовку молоді до сімейного життя.

Підвищ ено в 
суспільстві престиж 
с ім ’ї та утвердж енню  
пріоритетності 
сімейних цінностей; 
удосконалено форми 
допомоги молоді 3 
питань шлюбу, с ім ’ї та 
виховання дітей.

4. Підготовка молоді до  
подруж нього життя
1) Проведення лекцій, семінарів, 
тренінгів. зустрічей. бесід, 
батьківських всеобу чів, тощо

! .............. .......................... . ...

Формування у молоді 
позитивного відношення до 
інституту с ім ’ї

В містах та районах області структурні підрозділи 
райдсрж адміністрацій та міських рад міст обласного 
значення.відповідальних за реалізацію  державної сімейної 
політики спільно з працівниками центрів СССДМ  за участі 
представників правоохоронних органів та закладів о хорони 
здоров’я серед учнівської та студентської молоді навчальних 
закладів міст та районів області постійно проводяться лекції та 
бесіди з питань культури сімейних відносин статевого 
виховання, сексуальної освіти профілактики захворю вань що 
передаються статевим шляхом запобігання незапланованої 
вагітності, сімейної економіки, культури поведінки закоханих, 
складових сімейного щастя, особливостей фізичного, 
психічного розвитку та поведінки підлітків, насильства у с ім 'ї, 
планування сім 'ї, репродуктивного здоров'я

В навчальних закладах області проведено лекції, семінари, 
виховні години, круглі столи, бесіди, батьківські всеобучі на

Проведено роботу 
щодо формування у 
молоді позитивного 
відношення до 
інституту с ім 'ї; 
формування сімейних 
відносин.



теми «Стосунки з батьками». «П огляд у майбутнє». 
«Ф ормування та ведення сімейного бюджету». «Ж иттєві 
цінності». «Уявлення про майбутнє подружнє життя». 
«М истецтво спілкування в с ім 'ї» , тощо

Проведено:
- батьківських всеобучів: «С ім 'я  як основа держ авності». 

«Батьки і діти. Стилі виховання в сім 'ї» . «М истецтво бути 
батьками». «Сімейні традиції та їх роль у вихованні дітей». 
«Виховання громадянина у с ім 'ї» , «Найвигідніш а 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». «Ф ормування здорового способу життя в умовах 
родини». «Насилля як вид неправильного виховання». «Роль 
с ім 'ї в організації процесу розвитку пізнавальних можливостей 
дітей»:

- брейн-ринг «Хлопчики і дівчатка -  два різних світи».
- лекції «П одолання тендерних стереотипів". Тренінг 

«Ж ити разом», «Родинна просвіта»;
- години спілкування, бесіди: «Репродуктивне здоров 'я  

молоді». «Ш люб. Одруження. Дитина». «Люди сильні одне 
одним». «Твоє майбутнє -  від чого воно залежить». «Моя 
майбутня родина». «Гендер і стосу нки м іж  статтями»;

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

- засідання за круглим столом «Ш люб, сім ’я, щаслива 
родина». «Дитинство починається з любові». Проведено 1720 
заходів, охоплено 147 тис. дітей.

4.2) Здійснення підготовки 
випускників шкіл-інтернатів, 
студентів навчальних закладів з 
числа дітей-сиріт. дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа до 
сімейного життя та самостійного 
проживання у громаді; 
виготовлення інформаційних 
матеріалів

Підвищення рівня 
готовності до самостійного 
життя

М іськрайцснтрами СССДМ . СС Д  та навчальними 
закладами міст та районів проведено ряд заходів щодо 
підготовки випускників ш кіл-інтернатів. студентів навчальних 
закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклу вання, осіб з їх числа до сімейного життя та самостійного 
проживання у громаді.

У закладах професійно-технічної освіти станом на 01.01 
2018 року навчаються 444 учні із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу вання. У 2016 році випущено 
220 кваліфікованих робітників із числа вищ еназваної категорії 
учнів. Усі випускники-сироти працевлаштовані.

У ш колах-інтернатах з випускниками з числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування проводяться 
тренінги. бесіди з питань створення сім ’ї, ведення сімейного 
бюджету. Проведено 47 заходів, охоплено 153 особи.

Підвищ ено рівень 
готовності до 
самостійного життя; 
формування у 
випускників 
самостійності.



5 .Вироблення дієвих механізмів  
соціальної підтримки сімей, в 
тому мислі багатодітних, 
малозабезпечених га сім ей , які
О П И Н ИЛ ИСЯ  у СКЛаДІІИХ Ж И ТТЄВ И Х

обставинах
1) Забезпечення виготовлення 
бланків посвідчень батьків 
багатодітної с ім 'ї та дитини з 
багатодітної с ім 'ї

Забезпечення бланками 
посвідчень

За інформацією  структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення райдерж адміністрацій та 
міськвиконкомів (міст обласного значення), протягом 2017 року 
в області видано посвідчення батьків з багатодітної с ім ’ї -  2091 
та 6282 - посвідчень дитини з багатодітної с ім ’ї, залишок 
посвідчень станом на 02.01.2018 р. складає: батьків -  6653, 
дітей -  1.3467.

Забезпечено бланками 
посвідчень

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, тощ о у 
сфері соціальної підтримки сімей.

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

3 метою визначення ш ляхів співробітництва соціально 
відповідального бізнесу з місцевою громадою в сфері 
соціальної підтримки багатодітних та малозабезпечених сімей 
проведено кругли столи «Успіш ний бізнес -  соціально 
відповідальний бізнес»: у березні місяці -  Калинівському 
районі, у квітні місяці - Барському. Л ітинському районах, у 
вересні місяці - Ш аргородському районі.

Створено тренінгово-консультаційний центр з розвитку 
власної справи та самозайнятості (проведення циклу тренінгів в 
районах та консультацій юриста, бухгалтера; проведено 10 
виїздів та консультацій).

П роведено тренінги для м атерів/батьків з техніки пошуку 
роботи та самопрезентації при районних ЦЗ.

3 мстою підвищення коефіцієнту ф інансового інтелекту в 
родинах з жовтня по грудень 2017 р спільно з громадською 
організацією  «Філософія Серця» впроваджений соціальний 
проект з фінансової грамотності для багатодітних та 
малозабезпечених сімей області. О хоплено 27 районів та 6 міст 
обласного значення Цей проект допоміг учасникам заходів 
отримати та удосконалити нові навики щодо ведення сімейного 
бюджету, враховуючи виклики часу.

Активізовано громаду 
щодо соціальної 
підтримки сім 'ї; 
покращено економічні 
умови функціонування 
сім 'ї.

5.3) Сприяння розвитку 
громадських об'єднань, діяльність 
яких спрямована на підтримку 
с ім 'ї

Сприяння активізації 
громад щодо соціальної 
підтримки с ім ’ї; 
покращення економічних 
умов функціонування с ім 'ї

У травні місяці 2017 р. у рамках обласної акції «П одорож у 
дитячий світ» до М іжнародного дня с ім 'ї ГО «М олодіжна 
Академія Креативу» започатковано проведення майстср-класів 
«Листівка для мами», складання пазла «Будиночок».

Проведено низку заходів, спрямованих на підтримку сім 'ї, 
а саме:

-у грудні 2017 року при підтримки Департаменту 
соціальної та молодіжної політики ГО «О б’єднання 
переселенців «Спільна справа» організований екскурсійний тур 
«Новорічне свято у кожну хату» - відвідування країни 
«Кідландія» (м Київ) - країни для дітей, зі своїми законами та 
правилами, власною економікою  й грош овою  одиницею  
Охоплено 45 дітей сімей вимушено переміщ ених осіб.

А ктивізовано громаду 
щодо соціальної 
підтримки сім 'ї; 
покращено економічні 
умови функціонування 
с ім 'ї

1 5.4) Здійснення своєчасного Зменшення кількості сімей. Протягом 2017 року на обліку ЦСССДМ  області П ідтримано сім 'ї, які



виявлення та соціального су проводу 
сімей, які опинились > складних 
життєвих обставинах. шляхом 
надання комплексу адресних 
соціальних послуг та проведення 
навчальних семінарів, тренінгів. 
нарад д ія  фахівців, які здійснюють 
соціальну роботу

які перебувають у складних 
життєвих обставинах

знаходилося 5341 с ім 'я , які перебувають у складних життєвих 
обставинах, з них 1327 взято на облік безпосередньо у 2017 
році. Соціальний супровідом забезпечено 1052 с ім 'я  даної 
категорії, з них 626 взято під су провід протягом 2017 року

Вінницьким обласним центром соціальних служ б для сім 'ї, 
дітей та молоді протягом року проведено 2 п 'ятиденних 
навчання за Програмою підвищ ення кваліф ікації щодо 
виявлення сімей (осіб), які перебу вають у складних життєвих 
обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення 
соціального су проводу таких сімей (осіб) (74 учасники).

перебуваю ть у 
складних життєвих 
обставинах

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

Зменшення кількості сімей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах

27 квітня -  11 травня 2017 року у м. Вінниця відбу вся XXV 
обласний фестиваль творчості і талантів дітей та молоді з 
фу нкціональними обмеженнями «П овір у себе».

М етою проведення Ф естивалю  є розвиток творчих 
здібностей дітей та молоді з фу нкціональними обмеженнями, 
реалізація їх талантів, сприяння їх інтеграції в суспільство, 
привернення уваги громадськості до проблем дітей та молоді з 
інвалідністю. О рганізатором фестивалю  виступив Вінницький 
обласний центр соціальних служ б д ія  с ім '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 фу нкціональними обмеженнями

3 27 квітня по 10 травня 2017 року в обласному 
краєзнавчому музеї проходила виставка робіт учасників 
Ф естивалю, на якій були представлені більш е 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 Ф естивалі також  взяли участь 
молоді автори літературних творів.

Протягом 2017 року Вінницьким обласним центром 
соціальних служб для с ім 'ї, дітей та молоді спільно з 
Вінницьким обласним центром соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з фу нкціональними обмеженнями 
«Обрій» здійснено 3 виїзди «Батьківської школи» у райони 
області для батьків, які виховують дітей та молодих людей з 
інвалідністю. Заходами охоплено 42 учасники.

Підтримано с ім 'ї, які 
виховують дітей та 
молодь з інвалідністю.

5.6) Проведення заходів щодо 
підтримки сімей учасників 
антитсрористичної операції, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах; виготовлення 
інфор.маці й них матеріалі в

Зменшення кількості сімей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах

3 мстою організації реабілітації та соціальної адаптації, 
надання пільг учасникам антитсрористичної операції, у тому 
числі демобілізованим, працівниками центрів соціальних служ б 
для с ім ’ї, дітей та молоді забезпечено відвідування та 
здійснення початкової оцінки потреб сімей учасників АТО за 
місцем їх проживання. За результатами визначених потреб 
центрами соціальних служб д ія  с ім ’ї, дітей та молоді

Підтримано с ім ’ї 
учасників 
а нтите ро р ист и ч н о ї 
операції.



складаю ться «соціальні паспорти», здійснюється надання 
соціальних послуг в межах повноважень та персадресація до 
відповідних закладів, установ, організацій.

Ц СССДМ  проводяться 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 охоплено 11680 сімей учасників АТО. в 
яких виховується 8567 дітей. 74 с ім 'ям  забезпечено соціальний 
супровід.

5.7) Поведеним інформаційних 
заходів щодо діяльності центрів 
соціальних служб. д ія  сім 'ї, дітей та 
молоді та закладів сощального 
обслуговування. які надають 
послуги сім'ям та особам у складних 
життєвих обставинах

Зменш ення кількості сімей, 
які перебувають у складних 
життєвих обставинах

3 метою здійснення профілактичної роботи центрами 
соціальних служ б для с ім 'ї, дітей та молоді області протягом 
2017 року проведено 5096 групових інформаційно- 
просвітницьких заходів за тематикою  попередження 
соціального сирітства, формування відповідального батьківства, 
профілактики негативних явищ  тощо, якими охоплено 85812 
осіб.

Підтримано с ім 'ї, які 
перебуваю ть в 
складних життєвих 
обставинах..

і ......

5.8) Проведення заходів до 
М іжнародного дня с ім 'ї, Дня 
матері. Дня батька. Дня Святого 
Миколая. Новорічних та Різдвяних 
свят, тощо

і ....--- ............. .

Підтримка сімей з дітьми 
соціально вразливих 
категорій.

3 нагоди М іжнародного дня с ім 'ї та Дня захисту дітей 
проведена 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.

Вперше проведено спільно з ГО «М олодіжна Академія 
Креативу»:

- творчо-розважальну спартакіаду «Тато, мама, я -  
обдарована с ім 'я»  у парку відпочинку «Дружби народів». 
Охоплено 280 чоловік. Учасники заходу мали змогу відвідати 
майстер-класи щодо створення ЗО листівки, оберегів для оселі 
«Ложка добробуту» та «Виш ивка на дереві» (травень м-ц);

- майстер-класи «Листівка хтя  мами», складання пазла 
«Будиночок» (травень м-ц);

- майстср-клас та встановлення рекорду України (до Дня 
тата) (вересень м-ц).

Стало традицією  щорічно у грудні місяці проводити 
обласне свято новорічної ялинки для дітей соціально вразливих 
категорій з усіх районів та міст області Всього відвідало свято 
1200 дітей.

Кожна дитина отримала солодкі подарунки, ілюстровану 
к н и г у  та інформаційну закладку.

Проведено майстер-класи з виготовлення листівок до  дня 
Святого М иколая «Лист С в я т о м у  Миколаю» та з виготовлення 
«Н оворічного чобітка» до нового року

3 метою підтримки талановитих та обдарованих дітей, 
дітсй-сиріт. дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей

Підтримка сімей з 
дітьми соціально 
вразливих категорій; 
формування в дітей 
поваги до батька, 
матері, бабусь, дідусів 
до родини, міцної, 
щ асливої сім'ї



із багатодітних та малозабезпечених сімей, дігей з інвалідністю 
спільно з громадською організацією  «Вссу країнське об 'єднання 
Розвиток Розвиток» з 1-19 грудня 2017 року проведений 
фестиваль творчості та таланту «Крок до мрії», охоплено 850 
дітей з числа пільгових категорій.

Проведено заходи, присвячені Дню с ім ’ї (15 травня). Дню 
матері. Дню батька (17 вересня). Дню Святого М иколая. 
новорічних та різдвяних свят.

Години спілкування «Роде, наш красний». «Єдина родина в 
центрі України». «С ім ’я, родина -  цс велике диво, де дітям 
тепло, затишно, щасливо». «М оя майбутня родина».

П ерегляд відеофільму « 15 травня- міжнародний день с ім ’ї».
Акції «Новорічна і грашка»( виготовлення ялинкових 

іграшок для дітей АТО до дня Святого М иколая». «Збережи 
ялинку». «Іграш ка для друга».

Родинні зустрічі «Ж інкам тепле слово і квіти», «Щ аслива 
родина -  багата країна».

Свята «М иколай у гості йде». «Н оворічний диво грай». 
«Казка в гості кличе всіх», «М и вам даруємо тепло своїх 
сердець». «Тепло татусевих долонь». «В український рідний 
край поспішає М иколай». «Лю бім матерів своїх».

Л ітературно -  музична композиція «Н аймиліш а, 
найрідніша. найсвятіша».

Загальнош кільні виховні заходи «П ередзвін Новорічних 
свят». «3 лю бов’ю до матері». «Ой хто. хто М иколая любить», 
«Ти у світі у мене єдина».

Народознавче свято «П рийди, прийди М иколаю».
Родинні свята «Тепло сімейного вогнищ а». «Щ аслива 

родина - щаслива дитина». «М оя родина як зірка єдина».
Конкурси малюнків «Щ аслива с ім ’я» «Рідна матуся». 

«Зима прийшла і Новий рік принесла».
Виховні години «М айстерня Святого М иколая».
Творча майстерня «Листівка Святому М иколаю».
Поетичний ланцюжок «У країнський Дід Мороз».
Ф ольклорне свято «Святий вечір, добрий вечір».
Концерт д ія  батьків «Різдвяні зустрічі».
Благодійні акції «Чуж ої біди не буває». Благодійний 

марафон «Добро починається з мене».
Кейс-уроки «Чарівний День Святого М иколая». Проведено 

1720. охоплено 157 тис. дітей.
6. Розвиток інституту сім ей н ою  
влаш тування дітей-снріт та 
дітей, позбавлених батьківського  
піклування
6.1) Проведення інформаційних

Зниження рівня соціального 
сирітства

Інформаційну кампанію «П рийміть дитину у родину» 
проведено в усіх районах та містах обласного значення області, 
зокрема, виступи працівників ЦСССДМ  на опікунських радах 
при виконкомах сільських та селищ них рад. публікації у 
друкованих ЗМІ. виступи на радіо та телебаченні.

Проведено 
інформаційна 
кампанія «Прийміть 
дитину у родину».



кампаній щодо рекрутизації 
кандидатів у прийомні батьки та 
батьки-виховатслі дитячих 
будинків сімейного типу, 
кандидатів у патронатні 
вихователі;
виготовлення інформаційних 
матеріалів
6.2) Проведення навчань-тренінгів 
з підготовки кандидатів у 
прийомні батьки. батьки- 
вихователі, опікуни, 
піклувальники та усиновлю вачів, 
кандидатів у патронатні вихователі

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

У 2017 році Вінницьким обласним центроуі соціальних 
служб для с ім ’ї, дітей та молоді проведено 3 восьмиденних 
навчання з підготовки кандидатів у прийоуїні батьки, батьки- 
вихователі. опікуни, піклувальники та усиновлю вачі. За 
результатами навчань відповідні довідки та рекомендації 
отримали 7 сімей та 4 окреуіі особи -  кандидати у прийомні 
батьки. 1 с ім ’я -  кандидати у батьки-вихователі, 22 особи -  
кандидати в опікуни, І -  кандидати в усиновлю вачи. Для 
висвітлення питання особливостей роботи з дітьми, які можуть 
мати затримку психічного розвитку, до проведення навчання 
залучався психолог обласного центру сімейного 
к о н с у л ь т у  вання.

Проведено навчань- 
тренінгів з підготовки 
кандидатів у прийомні 
батьки, батьки- 
вихователі, опікуни, 
піклувальники та 
усиновлю вачів. 
кандидатів у 
патронатні вихователі.

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

Підвищення виховного 
потенціалу прийомних 
батьків та батьків- 
вихователів

Вінницьким обласним цснтро.уі 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, служ би у справах дітей облдерж адміністрації. За 
результатами навчань підготовлено рекомендації, які містять 
конкретні заходи стосовно подальшого соціального 
супроводж ення прийомних дітей та дітей-вихованців.

П ідвищ ено виховний 
потенціал прийомних 
батьків та батьків- 
вихователів. 
патронатних 
вихователів.

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

Зростання якості надання 
соціальних послуг

Вінницьким обласниуі центром соціальних служб для сім 'ї, 
дітей та молоді протягом 2017 року проведено 2 п 'ятиденних 
навчання для 35 працівників центрів соціальних служб для 
с ім 'ї, дітей та молоді області за Програмою підвищення 
кваліф ікації соціальних працівників щодо встановлення опіки, 
піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних 
сімей та дитячих будинків сімейного типу.

Підвищення 
виховного потенціалу 
прийомних батьків та 
батьків-вихователів

6.5) Проведення семінарів та 
супсрвізійних заходів щодо 
окремих питань соціального 
супроводження прийомних сімей 

; та дитячих будинків с і у і є й н о г о

Зростання якості надання 
соціальних п о с л у  г  

Підвищення виховного 
потенціалу прийомних 
батьків та батьків-

Вінницьким обласним центроуі соціальних служб для с і у і ' ї . 

дітей та молоді спільно зі службою у справах дітей 
облдерж адміністрації та М іжнародною благодійною  
організацією  «Партнерство «Кожній дитині» проведено 3 
одноденних семінари для директорів ценірів соціальних служ б

Підвищено виховний 
потенціал прийомних 
батьків та батьків- 
вихователів



типу. сімей патронатних 
вихователів

вихователів для сім 'ї, дітей та молоді області «Запровадження послуги 
патронату у систему захисту дітей та підтримки сімей з дітьми 
на рівні громади» (58 учасників).

6.6) Надання підтримки у 
вирішенні актуальних питань 
утримання та виховання дітей- 
сиріт та дітей. позбавлених 
батьківського піклування, шляхом 
проведення груп зустрічей Т О Щ О  

для прийомних батьків, батьків- 
вихователів. патронатних 
вихователів

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

Групи зустрічей прийомних батьків та батьків-вихователів 
функціоную ть у всіх районах та містах обласного значення 
області. Дані заході відбуваються не рідше ніж щоквартально.

П ідвищ ено виховний 
потенціал прийомних 
батьків та батьків- 
вихователів

7. Підвищ ення рівня 
економічної активності та 
самостійності сімей
7.1) Проведення інформаційно- 
просвітницьких заходів щодо 
попу ляриза ці ї с і м е й но го 
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

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

В містах та районах області структурні підрозділи 
райдерж адміністрацій та міських рад міст обласного значення, 
відповідальних за реалізацію  державної сімейної політики 
спільно з центрами зайнятості постійно проводяться бесіди, 
семінари «Як організувати свою справу». «Особливості 
створення фермерського господарства», за потребою надаються 
індивідуальні консультації бажаю чим відкрити свою справу, 
лекції «Як знайти себе в різноманітті професій» тощо.

Близько 90%  професій, підготовка яких здійснюється у 
ПТНЗ спрямовані на роботу у підприємництві та малому 
бізнесі. У 2017 році випущено та направлено для 
працевлашту вання на підприємства, установи і організації 6135 
кваліфікованих робітників та «молодш их спеціалістів». 
О тримали кваліфікацію  із двох і більш е професій, що сприяє їх 
працевлаш туванню. 4602 випускники. Працевлаш товані за 
професією 4729 (77% ), продовжують навчання у вищих 
навчальних закладах 562 (9%), не працевлаш товані станом на 
30.09.2017 764 (12% ) випускників. П ідвищ енню  рівня 
кваліфікації, спрямуванню  на роботу у малому бізнесі сприяє 
організація виробничої практики на кращих підприємствах 
держави та Європейського союзу, зокрема 81 учень перебували 
на практиці у Болгарії у санаторіях ( обслуговування сфери 
туризму та громадського харчування)

Закладами професійно-технічної освіти здійснюється 
значна профорієнтаційна робота:

ознайомлення ш колярів із професіями . які готуються в 
училищ ах ; ознайомлення батьків учнів із професіями, які 
готуються в училищ ах спільно із старш окласниками шкіл 
проведення ф ізкультурно-спортивних заходів: презентація 
професій ліцею  студентами випускних курсів через висту пи 
агітбригад; проведення внутріучилищ них конкурсів 
професійної майстерності серед студентів та майстрів 
виробничого навчання із запрошенням випускників шкіл;

П ідвищ ено рівень 
економ ічної 
активності сімей та 
оптим ізації 
соціального захисту 
сімей з дітьми.



•запрошення школярів на регіональні, обласні. Всеукраїнські 
конкурси професійної майстерності, де беруть участь студенти 
та педагоги училищ а; участь училищ  у ярмарках професій, які 
проводяться спільно із службами зайнятості; надання допомоги 
школярам щодо свідомого підходу до  вибору професій, 
залучивш и психологів училищ  та шкіл; інформація про 
навчальний заклад через засоби масової інформації -  статті в 
газетах, телерепортаж і про життя ліцею  . презентація окремих 
професій та спеціальностей, актуальні інтерв 'ю  із колишніми 
випускниками, які стали успіш ними

Традиційним став фестиваль технічної творчості учнів 
професійно-технічних навчальних закладів «Творча молодь 
Вінниччини», яким заверш ується навчальний рік. У фестивалі у 
2017 році взяли участь близько 1400 учнів професійних 
(професійно-технічних) закладів освіти.

На фестивалі представлені кращі учнівські роботи 
професійно-технічних навчальних закладів області, проведені 
близько 80 майстер-класів за різними робітничими професіями 
та видами робіт.

Усі навчальні заклади мають ВЕБ-сайти. де постійно 
надається інформація про життя ПТНЗ. визначні заходи, які 
проводяться, співпрацю  їх із роботодавцями тощо. М атеріали 
про -життя ПТНЗ області систематично публікую ться у газеті 
«О світа Вінниччини».

О формлено пересувні виставки, фотомонтажі. які 
відображаю ть зм іст навчання, життя і побут навчання в ПТНЗ У 
професійно-технічних навчальних закладах області 
організовано постійно діючі виставки та виставки-продажі 
продукції, виробленої у майстернях.

і_ ___

7.2) Проведення заходів, в тому 
числі семінарів, тренінгів. тощо, 
щодо організації та створення 
власної справи

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

Відділом сім 'ї, тендерної політики та протидії торгівлі 
людьми у правління праці та сімейної політики Д епартаменту 
соціальної та молодіжної політики спільно з ГО «Бюро 
інституцій ного розвитку» створено тренінгово-консультаційний 
центр з розвитку власної справи та самозайнятості (проведення 
цикл тренінгів в районах та містах області, консультацій 
юриста, бухгалтера. 8 виїздів, березснь-листопад 2017 р.).

В рамках соціального проекту з жовтня 2017 року відділом 
сім 'ї, тендерної політики та протидії торгівлі людьми 
управління праці та сімейної політики Департаменту соціальної 
та молодіжної політики ГО «Ф ілософія серця» проведено ряд 
тренінгів: «Ф інансова грамотність» в містах та районах області. 
М стою проекту є підвищення коефіцієнту фінансового 
інтелекту в родинах.

У 2017 році фахівцями базових центрів зайнятості було 
органі зова но 582 семінари з орієнтації на зайняття

Підвищено рівень 
економічної 
активності сімей та 
оитимізації
соціального захисту 
сімей з дітьми. 
Сприяння розвитку 
підприємницьких 
ініціатив та 
активізація роботи 
щодо розвитку 
підприємництва, 
зокрема на селі. 
Проведення 
просвітницької роботи 
для бажаю чих



підприємницькою  діяльністю, охоплено 6.8 гис безробітних. 3 
яких 33.6%  склала у і о л о д ь  у віці до 35 років. 22.9%  - жінки та 
3.9 гис -  жителі сільської місцевості 106 осіб пройшли 
тестування з у і є т о ю  визначення інтелектуально-мотиваційної 
готовності до зайняття підприємництвоуі

Протягом звітного періоду було проведено 36 семінарів з 
питань організації зеленого туризму, в яких взяло участь 680 
безробітних. Також  для ефективного ведення сільського 
господарства було проведено 146 навчальних семінарів для 
понад 2,0 тис. жителів села.

Команда Вінницької області взяла участь у 
Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
«W O RLD SK ILLS UKRAINE» за участю віце-прем 'єр-м іністра 
В. А. Кириленка. У конкурсі взяли участь майже 150 учасників з 
усіх регіонів країни. Змагання проводилися у компотенціях: 
«кондитерське мистецтво», «кулінарне мистецтво» - здобуто III 
місце, «перукарське мистецтво», «зварю вальні роботи» - 7 
місце, «облицю вальні роботи»- 7 місце, «сантехніка та 
опалення» - здобуто 11 місце. Взяли у часть 150 учасників.

відкрити власний 
бізнес.
Під час ссупнарських 
занять безробітні 
уіають з м о г у  

скористатись 
комплексом 
п роф ор і єнта ц і й н их 
послуг. отримати 
необхідну інформацію  
щодо ефективного 
ведення власного 
бізнесу. написання 
бізнес-плану. 
зустрітися 3
У С П І Ш Н И М И

підприємцями.

7.3) Проведення заходів з 
реінтеграції матерів і батьків до 
професійного життя під час та 
після відпустки по догляд\ за 
дитиною

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

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

С труктурними підрозділами райдерж адміністрацій та 
міських рад міст обласного значення спільно з міськрайонними 
центрами зайнятості постійно проводять семінари «Ж інка на 
ринку праці», тренінги з пошуку роботи для жінок, які тривалий 
час перебувають у дикретній в і д п у с т ц і  або не працюють за 
сімейними обставинами за участю ГО «Прогресивні жінки».

П ідвищ ено рівень 
економічної 
активності сімей та 
оптим ізації 
соціального захисту 
СІУІЄЙ з дітьми.

II. Запобігання та протидія домаш ньому насильству
8. Удосконалення механізму  
взаємодії у сфері запобігання та 
протидії домаш ньому  
насильству
8.1) Забезпечення діяльності 
міжвідомчої робочої групи 3 
питань запобігання та протидії 
домашньому насильству

Посилення механізму 
взаємодії у сфері 
запобігання та протидії 
домашньому насильству

3 метою обговорення стану реалізації держ авної політики у 
сфері попередження насильства в с ім 'ї у Вінницькій області та 
розгляду питань, які потребують міжгалузевої узгодж еної

співпраці 22.06.2017р. проведено засідання М іж відомчої ради з 
питань с ім ’ї, тендерної рівності, демографічного розвитку, 
попередження насильства в сім 'ї та протидії торгівлі людьми

Посилення механізму 
взаємодії у сфері 
запобігання та 
протидії домашньому 
насильству

9. Підвищення рівня обізнаності 
суспільства щодо форм та 
проявів домаш нього насильства, 
ного причин та наслідків, 
формування нетерпимого  
ставлення до насильницької

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

Під час проведення 15-16 травня 2017 року навчального 
семінару-тренінгу «О рганізація заходів щодо запобігання 
гендерно-зумовленого насильства на місцевому рівні» 
обговорено питання щодо необхідності формування 
нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних 
відносин

Підвищ ення рівня 
обізнаності населення 
у сфері запобігання та 
протидії домашньому 
насильству, руйнацію  
негативних
стереотипів та



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

формування 
нетерпимого 
ставлення до 
насильницької моделі 
сімейних відносин

1

9.2) Проведення інформаційно- 
просвітницької кампанії на 
місцевому рівні щодо запобігання 
та протидії домашньому 
насильству

Підвищ ення рівня 
обізнаності населення у 
сфері запобігання та 
протидії домаш ньому 
насильству. руйнацію  
негативних стереотипів та 
форму ва ння нстер п и м о го 
ставлення до насильницької 
моделі сімейних відносин

1) 3 метою підвищ ення рівня обізнаності суспільства щодо 
форм та проявів дом аш нього насильства, його причин та 
наслідків:

- опубліковано 4 статі з питань попередження насильства в 
сім 'ї. Кожна стаття була опублікована у паперовому вигляді, в 
мережі Інтернст на сайті ЗМ1. в соціальних мережах та на 
сайтах громадської активності;

- виготовлено та розповсю дж ено інформаційні листівки 
«Зупини дом аш нє насильство!» (тираж 15000 прим.) та 
«Запобігти і зупинити домаш нє насильство» (тираж 100 прим ).

В рамках Всеукраїнська акції «16 днів проти насильства» з 
25 листопада по 10 грудня 2017 року, проведено низку заходів, 
а саме:

- за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення 
проведено широкомасш табний захід «Н іхто не залиш иться поза 
увагою: ліквідація насильства проти жінок та дівчат», в рамках 
якого здійснено підсвічення адм іністративного будинку 
Вінницької обласної державної адм іністрації у помаранчевий 
колір, що символізує яскраве майбутнє, вільне від насильства 
щодо жінок та дітей та проведення прес-брифінгу за участі 
представництва Фонду ООН у галузі народонаселення;

- спільно з Головним управлінням Національної поліції у 
Вінницькій області в торговому центрі «Sky Park» проведено 
флеш моб «Діти Вінниччини кажуть насильству -  ні!» та 
розміщ ено Обласну виставку дитячих малю нків «Світ без 
насильства» з поширенням інформаційних матеріалів щодо 
попередження домаш нього насильства

3 метою привернення уваги суспільства до тендерно 
зумовленого насильства Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдерж адміністрації проводилась 
інформаційна кампанія для різних верств населення щодо 

і попередження насильства в сім 'ї: розроблено та виготовлено

П ідвищ ено рівень 
обізнаності населення 
у сфері запобігання та 
протидії домаш ньому 
насильству, руйнацію  
негативних
стереотипів та 
формування 
нетерпимого 
ставлення до 
насильницької моделі 
сімейних відносин



інформаційні листівки «Безпека для дитини». «Скажемо ні 
насильству в с ім 'ї!» . «Зупинимо дом аш нє насильство». «Зупини 
насильство в сім 'ї» , розміщ ено 26 білбордів «Зупини 
насильство!» в районах та містах обласного значення 
Вінницької області та відеоролики щодо попередження 
насильства в сім 'ї, протидії дитячому жебракуванню  на 
Н аціональній телекомпанії України «Вінницька регіональна 
дирекція «ВІНТЕРА».

Виховні години «Зупини насильство в твоєму оточені Не 
будь байдуж им». «Відповідальність батьків за виховання 
дітей», «Ж иття без насильства». «Про попередження 
насильства в сім ’ї». «Світ бе з насильства». «М ій у люблений світ 
бе з насильства».

Бесіди з елементами тренінгу «Ж иття без насильства», 
«Конвенція ООН про права дитини»

Батьківські збори «Відповідальне батьківство». 
«Батьківський авторитет-могутня сила вихованя». 
«Відповідальне батьківство», «Насилля, як вид неправильного 
виховання». « Вибір за тобою. Ж иття без насилля». «Проблеми 
підтіткового виховання». «Взаємодія с ім 'ї і школи -  запорука 
успіш ного навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні» .

Захід «Насильство, та як його у никнути».
Перегляд відеофільмів «Насилля у родині». «Дві маленькі 

дівчинки», «Станція при значення Ж иття».
Конку рс малю нків «Світ бе:з насильства».
Круглий стіл «Насилля як вид неправильного виховання» . 

« Ні! Торгівлі людьми», «Домаш нє насильство, його причини 
та наслідки». «М истецтво спілкування у с ім 'ї» , «Домашнє 
насильство, його причини та наслідки». «Дитина та її права».

Сімейна рада з у частю практичного психолога «Принципи 
сімейного виховання».

Обмін думками м іж  батьками та вчителями «Конфлікти 
батьків зі своєю дитиною  і ш ляхи їх ро зв’я зання».

Педагогічна рада «Родинно-сімейне виховання: проблеми, 
пошуки, рішення».

Години практичного психолога.
Районний семінар працівників психологічної служби 

«Розвиток професійної компетентності практичних психологів, 
соціальних педагогів у контексті психологічної допомоги дітям, 
котрі .зазнали психологічної травматизації внаслідок впливу 
складних життєвим обставин»

Проведення акції «16 днів проти насильства»
Лекція «Захист та допомога дітям - жертвам сексуального 

насильства»
Участь в проведенні Європейського д ня 'захисту дітей від



....... сексу ального насильства та сексуальної експлу атації
Перегляд мультфільму «Сексуальне насильство проти 

дітей».
Усний журнал «Права дитини». «Дитинство без 

насильства».
10. Забезпечення діяльності 
системи моніторингу у сфері 
запобігання та протидії 
домаш ньому насильству, оцінки  
ефективності заходів, що 
здійсню ю ться на національному  
та регіональному рівнях 
10.1) Організація і проведення 
соціологічних, правових, 
психолого-псдагогічних та інших 
дослідж ень у сфері домаш нього 
насильства. його причин та 
наслідків

О рганізація і проведення 
соціологічних. правових, 
психолого-псдагогічних та 
інших дослідж ень у сфері 
домаш нього насильства, 
його причин та наслідків

2) Проведення вибіркового 
моніторингу діяльності суб 'єктів, 
які здійснюють заходи щодо 
запобігання та протидії 
домаш ньому насильству

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

3 мстою удосконалення механізму взаємодії суб 'єктів, які 
здійснюють заходи у сфері попередження насильства в с ім 'ї 
проведено моніторинг діяльності суб 'єктів, які здійснюють 
заходи щодо запобігання та протидії домаш ньому насильству у 
Чернівецькому, Іллінсцькому. Піщанському та 
Крижопільському районах

Проведено своєчасний 
та якісний моніторинг 
ефективності 
діяльності та 
контролю за 
виконанням 
встановлених вимог

11. Підвищ ення рівня 
11 рофесі іі ної ком 11 стен ції 
працівників державних органів  
щодо запобігання та протидії 
домаш ньому насильству.
11.1) Впровадження навчальних 
програм для соціальних 
працівників та інших спеціалістів, 
які надають соціальні послуги 
особам, які постраждали від 
домаш нього насильства. з 
урахуванням стандартів щодо 
надання необхідної допомоги 
зазначеній категорії осіб

Підвищ ення рівня 
професі й ної ком пстен ці і 
працівників державних 
органів щодо запобігання та 
протидії домашньому 
насильству

Спільно із В інницькою громадською  організацією  
«Інформаційно-просвітницький центр «Вісь» проведено 
навчальний тренінг «Розробка алгоритму дій при допомозі 
жертвам насильства» для спеціалістів, які здійснюють заходи з 
питань попередження насильства в сім 'ї.

П ідвищ ено рівень 
професійної 
компетенції 
працівників 
державних органів 
щодо запобігання та 
протидії домашньому 
насильству

11.2) Організація та проведення 
навчань (перепідготовки, 
підвищення кваліфікації тощо) 
фахівців. що представляють 
с \б 'єк т и . які здійснюють заходи

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

3 мстою підготовки фахівців, які проводять корекційні 
програми з особами, які вчиняють насильство в сім 'ї. 15-16 
травня 2017 року проведено навчальний ссмінар-трснінг 
«Організація заходів щодо запобігання тендерно-зумовленого 
насильства на місцевому рівні».

Підвищено рівень 
професійної 
компетенції 
працівників 
державних органів



щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству

насильству щодо запобігання та 
протиді і до ма ш н ьо му 
насильству

12. Удосконалення системи  
надання допомоги особам, які 
ностраж іали від домаш нього  
насильства
12.1) Надання допомоги усім 
особам, які постраждали від 
домашнього насильства. та 
звернулись до відповідного 
суб 'єкта (суб'єктів)

Створення дієвих 
уїсханізмів допомоги та 
захисту осіб. які 
постраждали від 
домаш нього насильства

Усім особам, які постраждали від доуіашнього насильства, 
надається відповідна допоуіога.

Створено дієві 
механізми допомоги 
та захисту осіб, які '
постраждали від
домаш нього
насильства

12.2) Здійснення аналізу 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 
домаш нього насильства

Взято участь у навчальному семінарі х ія  представників 
територіальних гроуіад з мстою підвищ ення їх обізнаності щодо 
питання допомоги особа.уі. які постраждали від домаш нього 
насильства та визначення потреб у ц ь о м у  напрямку.

Розпочато створення 
дієвих механізми 
д о п о .у і о г и  та захисту 
осіб, які постраждали 
від домаш нього 
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 
домаш нього насильства

У Вінницькій області функціоную ть Вінницький та 
Ж меринський обласні центри соціально-психологічної 
реабілітації дітей. Козятинський обласний соціальний центр 
матері та дитини

Надана допомога та 
захист осіб. які 
постраждали від 
домаш нього 
насильства

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

Ф ормування
ненасильницької моделі 
поведінки у осіб. які 
вчинили домаш нє 
насильство

У Вінницькій області проведено 409 корекційних програуі 
з особами, які вчиняють насильство в с ім 'ї

Сфоруювано 
ненасильницької 
моделі поведінки У 

осіб, які вчинили 
доуіашнє насильство

III. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
14. Посилення механізму  
утвердження тендерної 
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

В області утворено Експертну раду з питань запобігання та 
протидії дискримінації за ознакою  статі (наказ Департаменту 
соціальної та молодіжної політики облдерж адміністрації від 
29.11.2016 року №  261). До складу цієї ради ввійш ли 
представники органів влади, місцевого самоврядування та 
громадського сектору.

Протягом 2017 року відбулося 4 засідання Експертної ради 
з питань запобігання та протидії дискрим інації за ознакою статі, 
що діє при Департаменті соціальної та молодіжної політики 
об лдержадм і н і стра ці і

Одним із пріоритетних завдань Експертної ради є 
вироблення методів запобігання та протидії порушенняуі 
рівного статусу жінок і чоловіків на основі експертної 
діяльності щодо розгляду звернень громадян.

Посилено м іж відом чої 
взаємодії з питань 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків



На засіданнях члени Експертної ради розглянули низку 
питань. Експертна рада у згодила алгоритм подальш их дій щодо 
усу нення виявлених у зверненнях за фактами дискримінації за 
ознакою статі пору шень і їх причин.

14.3) сприяння в утворенні 
депутатських іруп "Рівні 
можливості" місцевих рад (за 
згодою)

Посилення м іжвідомчої 
взаємодії з питань рівних 
прав та можливостей жінок 
і чоловіків

Налагоджено співпрацю  Департаменту соціальної та 
молодіж ної політики облдерж адміністрації з громадською 
організацією  «Відкрите суспільство» щодо проведення 
посилення мережі депутатських груп «Рівні можливості» у 
Вінницькій області.

Посилено міжвідомчу 
взаємодію з питань 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків

.........

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

Посилення м іжвідомчої 
взаємодії з питань рівних 
прав та можливостей жінок 
і чоловіків

Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдерж адміністрації спільно з громадською організацією  
«Відкрите суспільство» проведено 6 телепрограм з циклу таких 
телепрограм, тематикою  яких є підвищення тендерної культу ри.

У Вінницькій області 8 грудня 2017 року відбувся 11 
Ф естиваль рівних прав та можливостей «IN FEST 2017». Захід 
проведено в рам ках проекту «Посилення політичних прав 
жінок» за підтримки Фонду прав людини Посольства 
Королівства Н ідерланди та Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдерж адміністрації. Виконавчим 
партнером виступив Інститут М ісцевої 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 лю диною  зокрема. необхідності 
забезпечення реалізації своїх прав

Цікавими та змістовними для учасників фестивалю  стали 
виступи та презентації, що зачепили емоційні струни кожної 
людини в залі. В ході обговорення прозвучала теза, що 
розуміння і прийняття концепції прав людини в суспільстві є 
можливим пришвидшити за допомогою  су часних інстру ментів.

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

В залі Гідності проводився інтерактив у форматі світового 
кафе на тему «Як посилити цінність лю дської гідності в 
українському суспільстві?». В результаті роботи світове кафе 
напрацю вало низку конкретних пропозицій, що можуть згодом 
бути використані як ідеї для проектної діяльності.

В залі Рівності обговорювали тему: «Як не дискриміну вати 
та отримати з цього зиск?» та проводили Інтерактивну станцію: 
«Назви цс і почнемо долати». В результаті напрацьовано низку 
мсссджів. слоганів проти дикрім інації

Посилено міжвідомчу 
взаємодію  з питань 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків



В цей же час в залі Свободи працю вала «Ю ридична 
клініка», де проводилося консультування учасників щодо 
зменш ення ризиків потрапляння в пастку торгівців людьми і не 
опинитися жертвою цього ганебного злочину

INFEST 2017 -  це інклюзивність. інтерактивність. 
інакшість. інноваційність. інтернаціональність, 
інтелектуальність, інформаційність

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, розу міти все. що 
відбувалося. І цс стало можливим завдяки організованому 
сурдопсре кладу.

ІНФ ЕСТ -  це можливість відкриття нових інноваційних 
інструментів для просування ідей тендерної 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 можливостей. проблеми 
безпереш кодного руху до правової, безпечної для кожного, 
держави.

15. Зміцнення держ авно- 
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

Департаментом соціальної та молодіж ної політики 
облдерж адміністрації спільно з громадською організацією  
«Відкрите суспільство» проведено цикл круглих столів та 
тренінгів для депутаток обласної ради з питань 
антидискримінації та імплементації тендерної політики

Департаментом соціальної та молодіж ної політики 
облдерж адміністрації спільно з громадською організацією  
«Прогресивні жінки» проведено тренінги для матерів/батьків з 
техніки пошуку роботи та самопрезентації при районних 
центрах зайнятості

Розширено доступ
Ж І Н О К  І Ч О Л О В І К І В  до
товарів і послуг з 
у рахуванням 
актуальних потреб

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

Д епартаментом соціальної та молодіж ної політики 
облдерж адміністрації спільно з громадською організацією  
«Відкрите суспільство» проведено тренінги для держ авних 
служ бовців на тему проектного менеджменту з врахуванням 
гендерного компоненту

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

Розширено доступ 
жінок і чоловіків до 
товарів і послуг з 
урахуванням 
актуальних потреб

15.3) розроблення та поширення 
тематичних програм та проектів у 
ЗМІ щодо забезпечення тендерної

Розширення доступу жінок і 
чоловіків до товарів і 
послуг з урахуванням

Д епартаментом соціальної та молодіж ної політики 
облдерж адміністрації спільно з громадською організацією  
«Відкрите суспільство» проведено 3 програми циклу

Розширено доступ 
жінок і чоловіків до 
товарів і послуг з



рівності актуальних потреб телепрограм, тематикою  яких є підвищення тендерної культури. урахуванням 
актуальних потреб

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

Розш ирення доступу жінок і 
чоловіків до товарів і 
послуг з урахуванням 
актуальних потреб

Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдерж адміністрації спільно з громадською організацією  «ВО 
Розвиток. Розвиток» проведено Ж іночий фестиваль розвитку 
«Дефіле по життю»

Розширено доступ 
жінок і чоловіків до 
товарів і послуг з 
урахуванням 
актуальних потреб

16. Застосування інструментів  
гендерного інтегрування
16.1) розроблення методичних 
рекомендацій із застосування 
тендерних підходів у робот\’ 
місцевих органів влади з 
урахуванням особливостей області

Впровадження тендерних 
підходів у роботу місцевих 
органів влади

Розпочато розроблення методичних рекомендацій із 
застосування тендерних підходів у роботу м ісцевих органів 
влади з урахуванням особливостей області

Впроваджено тендерні 
підходи у роботу 
місцевих органів 
влади

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

Впровадження тендерних 
підходів у роботу місцевих 
органів влади

До програм підвищення кваліф ікації педагогічних 
працівників включено спецкурси з тендерних питань

Впроваджено тендерні 
підходи у роботу 
місцевих органів 
влади

16.3) здійснення моніторингу та 
аналізу програм, затверджених 
рішеннями органів місцевого 
самоврядування на предмет 
наявності в них гендерного 
компоненту та оцінювання впливу 
тендерно-чутливого підходу на 
результати їх реалізації

Впровадження тендерних 
підходів у роботу місцевих 
органів влади

В рамках реалізації проекту «Тендерне бю джетування в 
Україні», що стартував у 2014 році та продовжений до 2020 
року, проведено вибірковий тендерний бюджетний аналіз 
частини програми «М айбутнє Вінниччини в збереженні 
здоров'я громадян на 2016 -2020 роки»

Впроваджено тендерні 
підходи у роботу 
місцевих органів 
влади

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

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

Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдерж адміністрації на сторінці сайту облдерж адміністрації та 
в соціальній мережі РассЬоок розміщено статистичні дані, 
сегрсговані за статтю, з питань протидії торгівлі людьми, 
попередження тендерно зумовленого насильства

Створені сприятливі 
умови для визначення 
потреб жінок та 
чоловіків

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

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

1
18. Навчання державних  
службовців з тендерних питань

Підвищення обізнаності 
державних службовців з

Центром підвищення кваліф ікації державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування, працівників

Підвищено обізнаність 
державних службовців



18.1) проведення навчань 
державних службовців, посадових 
осіб місцевого самоврядування, 
працівників державних установ

тендерних питань державних установ \ Вінницькій області постійно 
здійсню ю ться відповідні навчання

з тендерних питань

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 
тендерно-правової експертизи

Підвищення обізнаності 
державних служ бовців з 
тендерних питань

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

Підвищ ено обізнаність 
держ авних службовців 
з тендерних питань

19. Запровадження гендерною  
бюджетування
1) проведення навчань для 
представників сфери соціального 
захисту та відповідальних за 
впровадження політики тендерної 
рівності в областях щодо 
впровадження гендерно- 
орієнтованого бюджету ванн я

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

У 2017 році Вінницька область долучилася до реалізації 
проекту «Тендерне бюджетування в Україні», що стартував у 
2014 році та продовжений до 2020 року.

Розширено доступ 
жінок і чоловіків до 
товарів і послуг з 
урахуванням 
актуальних потреб

19.2) проведення навчальних 
семінарів. тренінгів, круглих 
столів д ія  розпорядників коштів, 
державних службовців та інших з 
питань тендерного бюджетування

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

В рамках проекту «Тендерне бю джетування в Україні» 
проведено 3 тренінги з питань тендерного бю джетування.

М етою проекту є підвищити економічну еф ективність і 
прозорість бю джетних асигнувань з урахуванням різних потреб 
жінок і чоловіків шляхом впровадження гсндерно-орієнтованого 
бю джетування в Україні.

У червні 2017 року м. Вінниця стартував заклю чний 
тренінг для робочої групи щодо розробки пропозицій та 
рекомендацій по внесенню змін до держ авної статистичної, 
адміністративної звітності та документів, що застосовується в 
бю джетному процесі для врахування тендерних аспектів. Під 
час тренінгу присутні обговорили низку важливих питань, що 
стосую ться розвитку медичної галузі В інниччини та 
покращення якості надання медичних послуг у галузі боротьби 
з СНІДом та гепатитом.

Участь у тренінгу взяли представники департаментів 
облдерж адміністрації: фінансів, охорони здоров'я, соціальної та 
молодіжної політики та представники проекту «Тендерне 
бю джетування в Україні».,

Розширено доступ 
жінок і чоловіків до 
товарів і послуг з 
урахуванням 
актуальних потреб

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

В рамках впровадження в області проекту «Ґсндерне 
бю джетування в Україні», реалізація якого проводиться в 
рамках співпраці з урядом Королівства Ш веція у сфері 
фінансового та технічного співробітництва і відповідно до



угоди, укладеної м іж  М іністерством фінансів України та 
Ш ведським агентством міжнародного розвитку (S1DA), 
розпорядженням голови Вінницької облдерж адміністрації від 
08.12.2016 року №>926 «Про утворення робочої групи з 
впровадження та реалізації в області проекту «Тендерне 
бю джетування в Україні» в галузі охорони здоров'я»  створено 
робочу групу з реалізації Проекту в області.

До складу робочої групи увійш ли фахівці різних сфер, 
дотичних до проблематики. зокрема, представники 
Департаменту ф інансів облдерж адміністрації. Департаменту 
охорони здоров'я облдерж адміністрації. Департаменту 
соціальної та молодіж ної політики облдержадміністрації. 
Головного 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 3 основних напрямки для 
проведення аналізу: епідеміологія захворю вання, виявлення 
стадій захворю вання 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 захворю ваності на 
ВІЛ/СН ІД та вірусні гепатити надав Департамент охорони 
здоров'я облдерж адміністрації, профільні медичні у станови.

Ф інансову інформацію  надали та узагальнили фахівці 
Департаменту фінансів облдерж адміністрації.

Координатором Проекту в області є Департамент фінансів 
облдерж адм і н істра ці ї

Здійснено тендерний бюджетний аналіз (частково) 
програми «М айбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я 
громадян на 2016 -2020 роки»

1

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 
тендерного дисбалансу 
серед депутатів, керівників 
органів виконавчої влади га 
місцевого самоврядування, 
керівників підприємств.

Проведено 11 тренінгів для груп активних жінок 3 
посилення їх лідерських та політичних компстенцій

Заходи здійснені спільно з громадською організацією  
«Відкрите суспільство»

Створені умови та 
можливості х ія  
паритетної участі 
жінок і чоловіків у 
прийнятті політичних, 
економічних та 
соціальних рішень та 
зменшення тендерного 
дисбалансу серед 
депутатів, керівників 
органів виконавчої



І установ та органі « т ій влади та місцевого
самоврядування.
керівників
підприємств, установ 
та організацій

2) Реалізація програм, та підтримка 
соціальних проектів. тощо, 
спрямованих на підвищення 
лідерських навичок жінок.\ тому 
числі у підприємництві, надання 
більших повноважень і 
можливостей жінкам щодо 
кар'єрного росту та реалізації > 
приватному секторі, зменшення 
стереотипного тиску на 
працюючих жінок в «нежіночих» 
сферах

Створені \\іо в и  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 
м іс це во го са м о в ряд у ва н ня. 
керівників підприємств, 
установ та організацій

Департаментом соціальної та молодіжної політики 
облдерж адміністрації спільно з громадською організацією  
«Прогресивні жінки» започатковано та проведено засідання 
бізнес-клубу для жінок. Крім того, проведено тренінги. 
консультації з тендерних питань, зустрічі з активними ж інками 
До заходів залучено місцевих ділових жінок та переселенок

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

3) Проведення урочистостей 3 
нагоди М іжнародного 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 
м ісцевого самоврядування, 
керівників підприємств, 
установ та організацій

Спільно з громадською організацією  «М ак» проведено 
акцію  «Ж інки, мир. безпека»

За підтримки Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдерж адміністрації, за ініціативи громадської 
організації «Вінницька обласна Рада жінок України» \ 
Вінницькій області проведено акцію  з нагоди М іж народного 
дня Миру.

М етою заходу є привернення уваги до глобального питання 
підтримки Миру та консолідації спільних зусиль задля цього 

Участь у акції взяли представники Департаменту 
соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації. 
Вінницької обласної ради. В ін н и ц ь к о ї о б л а с н о ї Р ад и  ж ін о к  
У к р а їн и , 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  
«П рогресивні жінки» проведено круглий стіл «Ж інка в рекламі»

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

21. Посилення механізмів  
реалізації права на захист від 
дискримінації за ознакою статі, 
розгляду випадків дискримінації

Створення комплексної 
системи реагування на 
випадки дискрим інації за 
ознакою статі. надання

В області наказом Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдерж адміністрації від 29.11.2016 року №  261 
утворено Експертну раду з питань запобігання та протидії 
дискрим інації за ознакою статі (далі -  Експертна рада). До

Створення
комплексної системи 
реагування на випадки 
дискрим інації за



і іі ознакою статі та вжиття  
відповідних заходів за 
результатами їх розгляду
21.1) забезпечення діяльності 
експертних рад з питань протидії 
дискримінації за о т а к о ю  статі

допомоги постраждалим від 
дискрим інації на 
національному та місцевому 
рівнях і "запобігання такій 
дискрим інації

складу цієї ради ввійшли представники органів влади, місцевого 
самовряду вання та громадського сектору

Започатковано з активну співпрацю  Департаменту 
соціальної та молодіжної політики облдерж адміністрації з 
Вінницьким Регіональним Представництвом Індустріального 
Тендерного Комітету з Реклами, що розпочав свою діяльність у 
липні цього року.

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

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 
дискрим інації на 
національному та місцевому 
рівнях і запобігання такій 
дискрим інації

В рамках проекту «Розробка та впровадження механізму 
попередження появи дискрим інаційної реклами в 
інформаційному просторі», що реалізується М іністерством 
соціальної політики України за ф інансової підтримки Ф онду 
імені Ф Еберта. в областях планується проведення серії 
семінарів на тему: «Попередж ення проявів ссксистської 
реклами: інструменти місцевих органів влади та взаємодія із 
громадянським суспільством ».

У Вінницькій області 31 травня 2017 року відбу вся семінар 
з питань удосконалення механізму реалізації права на захист від 
дискримінації за ознакою статі. Захід пройшов за участі 
представників М іністерства соціальної політики України, 
сектору з питань тендерної рівності У правління з питань 
дотримання прав дитини, недискримінації та тендерної рівності 
Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату 
Інду стріального Тендерного Комітету з Реклами.

Мстою семінару є підвищ ення обізнаності фахівців 
місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування щодо ш ляхів попередження та протидії 
дискримінації за ознакою статі, поширення досвіду діяльності 
відповідних експертних рад та налагодження взаємодії з 
регіональними представництвами Індустріального Тендерного 
Комітету з Реклами на місцях.

Створено комплексну 
систему реагу вання на 
випадки дискримінації 
за ознакою статі, 
надання допомоги 
постраждалим від 
дискрим інації на 
національному та 
місцевому рівнях і 
запобігання такій 
дискримінації

21.3) проведення моніторингу 
розгляду звернень щодо 
дискримінації за ознакою статі

Починаючи з 2018 року

'

21.4) розроблення Дорожньої 
карти надання допомоги 
постраждалим від дискримінації за 
ознакою статі

2019 рік

21.5) проведення оцінювання 
потреб у статистичних показниках 
для аналізу стану справ щодо 
дискримінації за ознакою статі та 
відомчих статистичних форм

Створення комплексної 
системи реагування на 
випадки дискрим інації за 
ознакою  статі. надання 
допомоги постраждалим від

Здійснюються організаційні заходи щодо підготовки та 
видання статистичного збірника «Ж інки і чоловіки на 
Вінниччині»

Розпочато створення 
комплексної системи 
реагу вання на випадки 
дискрим інації за 
ознакою статі, надання



дискримінації на 
національному та місцевому 
рівнях і запобігання такій 
дискримінації

допомоги
постраждалим від 
дискрим інації на 
національному та 
місцевому рівнях і 
запобігання такій 
дискрим інації

21.6) надання психологічних, 
соціально-педагогічних, 
інформаційних послуг 
постраждалим від дискримінації за 
ознакою статі

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

В результаті розгляду звернень щодо розміщ ення 
дискримінаційної реклами 6 видів зовніш ньої реклами знято

Розпочато створення 
комплексної системи 
реагування на випадки 
дискрим інації за 
ознакою  статі, надання 
допомоги
постраж далим від 
дискрим інації на 
національному та 
місцевому рівнях і 
запобігання такій 
дискрим інації

22. Подолання негативних 
тендерних стереотипів
22.1) розроблення та розміщ ення 
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).

Розроблені тематичні 
програми та соціальні 
реклами х ія  розміщення в 
засобах масової інформації 
щодо протидії 
дискрим інації за ознакою 
статі, у т.ч. множинної 
(щодо жінок похилого віку,
С ІЛ Ь С Ь К И Х  Ж І Н О К .  Ж І Н О К  3

інвалідністю, внутрішньо 
переміщених жінок, ВІЛ- 
позитивних та / або 
наркозалежних жінок, жінок 
національних меншин

Громадською організацією  «Відкрите суспільство» 
розроблено та виготовлено 3 соціальні відеоролики та 
розміщено у засобах масової інформації «ВІТА», та «Доба» 
щодо протидії дискримінації

Розроблені тематичні 
програми та соціальні 
реклами для 
розміщ ення в засобах 
масової інформації 
щодо протидії 
дискрим інації за 
ознакою статі, у т.ч. 
множинної (щ одо 
жінок похилого віку, 
сільських жінок, жінок 
з інвалідністю, 
внутрішньо 
переміщ ених 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 
тендерного насильства та 
дискримінації за ознакою статі

Розроблені тематичні 
програми та соціальні 
реклами для розміщення в 
засобах масової інформації 
щодо протидії 
дискримінації за ознакою 
статі, у т.ч. множинної 
(щодо жінок похилого віку,

Здійснюються заходи щодо розроблення соціальної 
реклами з мстою розміщення її у засобах масової інформації, на 
інформаційних носіях щодо протидії дискримінації за ознакою 
статі

П ідготовлено та виготовлено цикл ТВ -  дебатів щодо 
протидії тендерним стереотипам. Вони розміщені в мережі 
Інтсрнет та телеканалі «ВІТА», а також  3 телепрограми 
зтематики посилення політичних прав жінок.

Розроблені тематичні 
програми та соціальні 
реклами для 
розміщ ення в засобах 
масової інформації 
щодо протидії 
дискрим інації за 
ознакою статі, у т.ч.



сільських жінок. Ж І Н О К  3  

інвалідністю. внутрішньо 
переміщених жінок. ВІЛ- 
позитивних та / або 
наркозалежних жінок, жінок 
національних меншин

множинної (щодо 
жінок похилого віку, 
сільських жінок, жінок 
з інвалідністю, 
внутрішньо 
переміщ ених жінок, 
ВІЛ-позитивних та / 
або наркозалежних 
жінок. жінок 
національних меншин

22.3) поширення інформаційних 
матеріалів із врахування 
гендерного компоненту у сферах 
безпеки та оборони, охорони 
здоров'я, соціального захисту, 
освіти. культури. аграрному 
секторі, екології, тощо

Розроблені тематичні 
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

Громадською  організацією  «Відкрите суспільство» 
розроблено та виготовлено 3 соціальні відеоролики та 
розміщ ено у засобах масової інформації «ВІТА», та «Доба» 
щодо протидії дискрим інації

IV. П опередження торгівлі лю дьми

1 . ....

23. Удосконалення  
нормативно-правової бази у 
сфері протидії торгівлі лю дьми

23.1) проведення засідань 
міжвідомчої робочої групи 3 
питань протидії торгівлі людьми і 
регіональних координаційних рад з 
питань протидії торгівлі людьми

Посилення міжвідомчої 
взаємодії суб'єктів. що 
здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми

3 мстою удосконалення нормативно-правової бази у сфері 
протидії торгівлі лю дьми та відповідно до розпорядження 
голови облдерж адміністрації від 23.06.2016 року № 4 7 3  «Про 
внесення змін до розпорядження голови облдерж адміністрації 
від 26 липня 2012 року №  420» діє М іжвідомча рада з питань 
с ім ’ї. тендерної рівності. демографічного розвитку, 
попередження насильства в с ім 'ї та протидії торгівлі лю дьми 
(далі Рада). В складі цієї Ради діє робоча група з питань 
протидії торгівлі людьми, до якої входять представники 
департаментів соціальної та молодіжної політики, освіти і 
науки, охорони здоров'я облдерж адміністрації, служби у 
справах дітей облдерж адміністрації, обласного центру 
соціальних служб для с ім 'ї, дітей та молоді, обласного центру 
зайнятості. Головного управління національної поліції у 
Вінницькій області, керівники громадських організацій, шо 
працюють у сфері попередження та протидії торгівлі людьми.

3 мстою удосконалення механізму взаємодії суб 'єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми у 2017 
році відбулося 2 засідання (05 05.2017 року -  робочої групи з 
питань протидії торгівлі людьми. 2111 .2017 року) М іжвідомчої

Посилено 
міжвідомчу взаємодію  
суб 'єктів . що 
здійснюють заходи у 
сфері протидії торпвлі 
людьми

І



ради з питань с ім ’ї, тендерної рівності, демографічного 
І розвитку, попередження насильства в с ім 'ї та протидії торгівлі 
і людьми, виключно з питань протидії торгівлі людьми У роботі 

М іжвідомчої ради 21 11.2017 року взяла участь моніторингова 
група \ складі якої були представники М іністерства соціальної 
політики України (М артиню к Віра - головний спеціаліст відділу 
протидії торгівлі людьми М іністерства соціальної політики 
України). Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з 
торгівлею  людьми. Н аціональної поліції (Рикун О лег - 
начальник відділ) Департаменту боротьби зі починам и, 
пов’язаними з торгівлею  людьми). Держ авної наукової установи 
«Інститут модернізації зміст) освіти» М іністерства освіти та 
науки (Кравченко Наталія - завідувач сектор) міжнародних 
зв 'язків). Координатора проектів ОБСЄ в Україні (Кондибіна 
Надія - Національний спеціаліст проектів), та представництва 
М іжнародної організації з м іграції (М ОМ ) в Україні (Кареліна 
Анна - асистент проектів).

На засіданні розглядалось питання: «П ро стан реалізації 
державної політики \ сфері протидії торгівлі людьми у 
Вінницькій області» в обговоренні взяли участь представники 
департаментів соціальної та молодіжної політики, освіти і 
науки. охорони здоров'я. фінансів. м іжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку
облдерж адміністрації. служби у справах дітей 
облдерж адміністрації, обласного центр) соціальних служ б хтя 
с ім 'ї, дітей та молоді, обласного центр) зайнятості. Головного 
управління Н аціональної поліції у Вінницькій області. 
Держ авної міграційної служби України у Вінницькій області, 
управління Державної прикордонної служби України у 
Вінницькій області керівники громадських організацій, що 
працюють у сфері попередження торгівлі людьми. На засіданні 
розглянуто такі питання:

1. Про стан реалізації державної політики \ сфері протидії 
торгівлі людьми у Вінницькій області

1.1. Надання комплексу соціальних послуг особам, які 
постраждали від торгівлі людьми

12 Робота служб у справах дітей у сфері протидії торгівлі 
людьми.

1.3. Про стан превентивної роботи з питання протидії 
торгівлі людьми.

1.4. Про боротьбу із злочинністю, пов 'язаною  з торгівлею  
людьми

1.5.Діяльність управління Державної м іграційної служби 
України у Вінницькій області у сфері протидії торгівлі людьми.

1.6 . Про робот) за кладів охорони здоров’я В інницької



області у сфері протидії торгівлі людьми.
1.7.Ефективна співпраця представників органів виконавчої 

влади, громадськості та міжнародних організацій у наданні 
допомоги особам постраждалим від торгівлі лю дьми -  запорука 
успіш ної їх реінтеграції.

1.8. Пош ирення Національного механізму взаємодії 
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
лю дьми у Вінницькій області

2. Обговорення. Прийняття рішення.
Після обговорення поруш ених питань було прийнято 

рішення прийняти до відома інформації усіх доповідачів та 
рекомендувати усім суб’єктам, які здійсню ю ть заходи у сфері 
протидії торгівлі лю дьми у Вінницькій області посилити роботу 
щодо ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

3 мстою підвищення обізнаності з питань протидії 
торгівлі лю дьми Департаменом соціальної та молодіжної 
політики облдерж адміністрації спільно з громадськими 
Організаціями Вінниччини у м. Вінниця проведено 2 прес- 
конференції з питань попередження торгівлі людьми, а саме:

- 23 травня 2017 року з Вінницькою обласною 
правозахисною організацією  «Джерело надії»;

28 липня 2017 року з Вінницькою громадською 
організацією  ФО «Прогресивні жінки».

В рамках реалізації Вінницького регіонального 
компоненту проекту: «Пош ирення Національного механізму 
взаємодії суб 'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі лю дьми в Україні» Департаментом спільно з 
громадськими організаціями Вінницької області проведено 3 
кру глі столи, а саме:

- 26 травня 2017 року у м. Немирів. в якому взяли участь 
Координатор проектів ОБСЄ в Україні Тетяна Руденко. 
представники Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдерж адміністрації, представники прокуратури Вінницької 
області. Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з 
торгівлею  людьми ГУНП у Вінницькій області, керівництво 
Нсмирівської райдсрж адміністрації. представники громадських 
організацій: «Ж іночий інформаційно -консультативний центр». 
«Джерело надії». «Прогресивні жінки»:

- 21.09.2017 року у м. М огилів-Подільському, 22.12.2017 
року в смт. Тиврів. в яких взяли у часть представники відділів, 
служб управлінь райдержадміністраш й. районних центрів 
зайнятості, громадських організацій, які здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми.

і1___
23.2) участь у підготовці 

періодичної доповіді ? питань
Посилення міжвідомчої 

взаємодії суб'єктів. шо
Проводиться робота щодо надання інформації до 

періодичної доповіді з питань протидії торгівлі людьми



_____
протидії торгівлі людьми здійснюють заходи \ сфері 

протидії торгівлі людьми
24. Запобігання торгів, іі 

людьми. її первинна 
профілактика

24.1) виготовлення та 
розміщення інформаційної 
продукції з питань протидії 
торгівлі людьми, спрямованої на 
поширення серед населення 
інформації щодо ризиків 
потрапляння в ситуації торгівлі 
людьми

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

3 метою запобігання торгівлі людьми. їі первинної 
профілактики Департаментом соціальної та молодіжної 
політики ОДА виготовлено 20 білбордів та розміщ ено в 
районах та містах обласного значення Вінницької області з 
нагоди В сесвітньою  дня боротьби з торгівлею  людьми 
(30.07.2017 року). Європейського дня боротьби ? торгівлею  
людьми (18.10.2017 року).

Під час проведення інформаційних акцій протягом 6 тиж нів 
на телеканалах Вінниччини транслю вались відсоролики: 
«Зупинимо дитяче жебракування разом!». «Зупинимо торгівлю 
людьми разом!»

Підвищено рівень 
об і • і на н ост і населс ння 
щодо ризиків 
потрапляння в 
ситуації торгівлі 
людьми

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 
держа вних і нститу ціях

Департаментом соціальної та молодіж ної політики ОДА 
проведено три широкомасш табні інформаційні кампанії з 
протидії торгівлі людьми з нагоди Всесвітнього дня боротьби з 
торгівлею  людьми (30 липня). Європейського дня боротьби 3 
торгівлею  людьми (18 жовтня). М іжнародного дня боротьби 3 
рабством (2 грудня), втому числі внутрішньо переміщених осіб, 
щодо роз'яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації 
торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими 
комплексної допомоги у державних інституціях, а саме:

- інформаційний автопробіг «Знай, розумій, дій! Торгівлі 
людьми протидій!» (28 липня 2017 року ) Колона автопробігу 
складалася із 6-ти автомобілів і рухалась за маршрутом: м 
Вінниця -  м. Липовсць -  м. Іллінці -  м. Немирів -  м. Вінниця.

Під час автопробігу проведено ву личні акції «Знай розумій 
дій! Торгівлі людьми протидій!» та тематичні ходи «Із безвізом 
мандрувати -  правила безпеки знати!» в 4 містах області: м 
Липовсць. м. Іллінці. м. Немирів. N1. Вінниця.

Під час заходу відбулося об'єднання зусиль громадських та 
державних організацій, які здійсню ю ть заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми у Вінницькій області. Під час проведення 
вуличних акцій підвищено рівень обізнаності громадськості 
щодо явища торгівлі людьми та правил безпечної подорожі за 
кордон. Новацією вуличних акцій стала піша тематична хода, 
до якої змогли долучитися всі небайдужі громадяни 
Вінниччини. Запропоновані учасникам гасла легко 
запам 'ятовувалися й спонукали замислитися над власною 
безпекою під час перебування чи працевлаш тування в інших 
країнах.

До участі в акції долучилися представники Вінницького 
обласного центру зайнятості. В інницького міського центру 
соціальних служб для с ім 'ї, дітей та молоді. Вінницького 
місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової

Підвищено рівень 
обізнаності населення 
щодо ризиків 
потрапляння в 
ситуації торгівлі 
людьми.



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

допомоги, волонтери Корпус) Мир) СІЛА в Україні, фахівці та 
волонтери організацій громадського сектору, зокрема, 
громадської організації «Поділля Соціум». Загалом акцією 
охоплено близько 5 тисяч осіб

Колона автопробіг) із 6-ти автомобілів охопила 3 райони 
та м. Вінницю. Під час автопробігу проведено вуличні акції та 
тематичні ходи в 4 містах області.

- інформаційно-просвітницьку акцію  «#.ііодииаН Етовар»  
(29.07.2017 року). Під час проведення акції розповсюджено 
5000 примірників інформаційної продукції. Крім того, 
надавалася консультативна допомога про можливість 
звернення, у разі потреби, на безоплатну телефонну «Лінію 
довіри» з питань запобігання та протидії домаш ньому 
насильству, торгівлі лю дьми та дискримінації за ознакою статі 
(тсл. 0 800 75 04 75). В рамках акції 28 липня 2017 року спільно 
з Вінницькою громадською  організацією  ФО «Прогресивні 
жінки» у м. Вінниця проведено прес-конференцію  з питань 
попередження торгівлі людьми.

- інформаційно-просвітницьку акція «Твоє майбутнє в 
твоїх руках», в рамках якої проведено 2 інтерактивних заходи 
«Ж ива бібліотека», (06.12.2017р.. 07.12.2017р.) учасниками 
яких стали студенти Вінницького транспортного коледж)’ та 
учнівська молодь Вінницького Центр) професійно-технічної 
освіти №1. Родзинкою інтерактивних заходів «Ж ива бібліотека» 
є те. що «живими книгами» в ній були колишні заробітчани, які 
ділитися своїми реальними історіями перебування за кордоном 
та порадами, як захистити себе від шахрайських схем торгівців 
лю д ь м и . __________________________________________________

З мстою ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми серед внутрішньо переміщених осіб Департаментом 
соціальної та молодіжної політики облдерж адміністрації 
спільно з Вінницькою ГО «Прогресивні жінки». ВОПО 
«Джерело надії» проводяться інформаційно-просвітницькі 
кампанії щодо роз'яснення можливих ризиків потрапляння в 
ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання 
постраждалими комплексної допомоги \ державних 
інституціях.

З метою проведення інформаційно-роз'ясню вальної роботи 
щодо прихованих ризиків неврегульованої міграції, засобів та 
методів, які використовуються торговцями лю дьми, та 
можливостей Д ерж авної служби зайнятості у допомозі 
потенційним мігрантам і потерпілим від торгівлі людьми 
реалізувати себе в Україні, в усіх базових центрах зайнятості 
створено тематичні куточки (блоки) «Небезпека 
неврег\ льованої зовніш ньої міграції». «Робота за кордоном: за і

Збільшено
кількість
ідентифікованих осіб, 
які постраждали від 
торгівлі людьми, в 
ТОМ) числі серед  
внутрішньо 
переміщ ених осіб



24.4) розміщення в засобах 
масової інформації повідомлень 
стосовно фактів досудових 
розслідувань у кримінальному 
провадженні. пов'язаних з 
торгівлею людьми

Підвищення рівня
обізнаності населення щодо 
ризиків потрапляння в 
ситуацію  торгівлі людьми

проти». які систематично поповнюються актуальними 
матеріалами з питань негативних наслідків неврегульованої 
міграції, ризиків торгівлі людьми, основних ознак примусової 
праці, в т.ч буклетами та листівками, виготовленими за 
сприянням Держ авної служби зайнятості, МОМ. МОП. ОБСЄ 
тощо.

Під час індивідуальних профконсультацій. інформаційних 
семінарів для різних цільових груп, обов'язковим  елементом є 
інформування про ризики та приховані невигоди зовніш ньої 
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.

Протягом 2017 року центрами зайнятості області було 
проведено 382 «Семінари з питань запобігання нелегальної 
трудовій міграції, торгівлі людьми та експлуатації дитячої 
праці», в яких взяли участь 6,0 тис. безробітних, в т.ч. 2.2 тис. 
жінок. Також було проведено за звітний період 35 семінарів з 
«Попередження зовніш ній нелегальній трудовій м іграції та 
торгівлі людьми», в яких взяло участь 521 особа. Зокрема, в 
рамках проведення міжнародної щорічної акції «16 днів проти 
насильства» в м. Вінниці Правобережним районним та 
Лівобережним міжрайонним центрами зайнятості спільно з 
Вінницькою обласною  правозахисною організацією  «Джерело 
надії» для .39 безробітних які шукають роботу у т.ч. за кордоном 
та знаходяться у зоні ризику було проведено два інтерактивних 
заходи «Ж ива бібліотека»: «Попередження нелегальної міграції 
та торгівлі людьми «Твоє майбутнє в твоїх руках».

Починаючи з 2014 року в практику роботи базових центрів 
зайнятості запроваджено проведення інформаційних семінарів 
«Легальна зайнятість», де 939 семінарами було охоплено 
понад 16.4 тис. безробітних. На цих заходах розглядалися 
переваги легальної зайнятості та види шахрайства при 
працевлаштуванні в Україні, в т.ч. торгівля людьми та трудова 
експлуатація, зокрема, дитяча. Так. було проведено 6 семінарів 
з питань запобігання торгівлі дітьми та експлуатації дитячої 
праці, в яких взяло участь 74 особи.

О рганами національної поліції у Вінницькій області 
протягом 2017 року здійснено оперативно-розш укові заходи 
щодо виявлення злочинів у сфері торгівлі людьми і суспільної 
моралі. В результаті вжитих заходів протягом 2017 року 
співробітниками підрозділу боротьби зі злочинами, 
пов'язаними з торгівлею  лю дьми до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань внесено 2 кримінальних правопору шення, а саме, 
с г. _149 (Торгівля лю дьм и. . . ) -  2/1 (передано за

Підвищення рівня 
обізнаності населення 
щодо ризиків
потрапляння в
ситуацію  торгівлі 
людьми

Збільшено
кількість



тсриторіальністю  м. Ж итомир).
Крім того, працівниками органів національної поліції 

систематично проводиться профілактична робота серед осіб 
ж іночої статі, які схильні до заняття проституцією як таких, які 
належать до вразливої категорії осіб; здійснюються виступи на 
телебаченні; серед учнівської та студентської молоді читаю ться 
лекції, проводяться бесіди, перегляди короткометражних 
відсороликів, в яких демонструю ться найбільш поширені 
приклади втягнення в ситуацію  торгівлі людьми, з подальшим 
їх обговоренням.

ідентифікованих осіб, 
які постраждали від 
торгівлі людьми

24.5) включення до програм 
підвищення кваліф ікації 
педагогічних
працівників спецкурсів з питань 
запобігання та профілактики 
торгівлі людьми

Підвищення рівня 
обізнаності населення щодо 
ризиків потрапляння в 
ситуацію  торгівлі людьми

Комунальним вищим навчальним закладом «Вінницька 
академія неперервної освіти» проведено:

- дводенні тренінги з питань попередження торгівлі 
лю дьми спільно з громадською організацією  «Прогресивні 
жінки» для педагогічних та науково-педагогічних працівників 
академії.

У творчих фахових спільнотах методичного кластеру 
освітян області розміщ ено і постійно оновлю ю ться 
інформаційно-методичні матеріали з питань протидії торгівлі 
людьми в Україні.

09-10 листопада завідувач відділу виховної роботи Коц 0.1. 
взяла участь у методичному семінарі для регіональних 
представників з питань впровадження у освітній процес курсу 
«Протидія торгівлі лю дьми в Україні» (м. Львів), де 
презентувала стратегію  впровадження спецкурсу «Протидія 
торгівлі людьми» у Вінницькій області.

Представники Вінницької області (7 осіб) взяли у часть у 
семінарі-тренінгу «М етодика впровадження програми виховних 
заходів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція» з питань попередження торгівлі лю дьми» і розробили 
алгоритм впровадження програми в області.

До навчально-тематичних планів курсів підвищення 
кваліф ікації різних категорій включено спецкурс на тему 
«Протидія торгівлі лю дьми та профілактика насильства в 
у чнівському середовищі».

Підвищено рівень 
обізнаності населення 
щодо ризиків 
потрапляння в 
ситуа цію торгі вл і 
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

Педагогічними працівниками навчальних закладів області: 
класними керівниками, практичними психологами проведено:

- просвітницько-профілактичні заходи «Незнайомі люди. 
Правила поведінки». «Ш кола прав дитини». «Будь обережним! 
Торгівля людьми -  це може трапитись з кожним», 
«Попередження торгівлі людьми». «Чи існує рабство в XXI ст.», 
«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.

Підвищено рівень 
обізнаності населення 
щодо ризиків 
потрапляння в 
с итуа цію тор гі вл і 
людьми



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

Чи існує воно сьогодні?». «Торгівля людьми -  грубе порушення 
прав громадянина». «Прояви найгірших форм дитячої праці у 
сучасному суспільстві». «Підліткова праця: правознавчий 
аспект». «О бираємо професію». «Незнайомі люди Правила 
поведінки». «Запобігання торгівлі лю дьми та експлуатація 
дітей». «Люди не товар». «Щ о потрібно знати при 
працевлаштуванні на роботу». «Ми вільні люди». «М и 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»:

- години спілкування, бесіди «Не стань жертвою». 
«Ганебне явище XXI ст ». «Поїздка за кордон: за і проти». 
«Торгівля людьми -  це прояв сучасного рабства». «Ціною свого 
життя», «Попередження торгівлі людьми». «Поїздка за кордон». 
«18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею  
лю дьми». «Небезпека торгівлі людьми». «Твоє майбутнє твій 
вибір». «Долоньки друж ньої підтримки». «О бачність вбереже 
від біди». «Попередження торгівлі лю дьми», «Торгівля людьми 
-  актуальна проблема». «Незнайомі люди. Правила поведінки», 
«Історії не з мого життя». «Люди -  це не товар». «Уникнення 
криміногенних ситуацій», «Ціна нашого життя». «Якщо ви 
збираєтесь за кордон». «Торгівля лю дьми -  не вигадка». 
«Торгівля лю дьми -  сучасний прояв рабства», «Торгівля 
людьми -  болюча проблема сьогодення»

- тренінги «Торгівля людьми - сучасний прояв людства», 
«Я і мої жорстокості» «Н езнайомі люди. Правила поведінки», 
«Як подолати конфлікт», «Чи варто шукати щастя за 
кордоном?»

- батьківські всеобучі «Як розмовляти з дитиною  про 
торгівлю  людьми, сскс-бізнес, насильство»:

- засідання за круглим столом «Щ о ми знаємо про торгівлю  
лю дьми», «Причини поширення торгівлі лю дьми у світі і в 
Україні». «Ш ляхи потрапляння українських громадян до рук 
торговців людьми»._____________________________________________

З метою впровадження в області програми з протидії 
торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція» практичні психологи взяли участь у 
навчальному семінар-тренінгу з 15 по 17 листопада 2017 року 
та з 29 листопада по 1 грудня 2017 року за проектом 
«Впровадження програми з попередження торгівлі людьми», 
який організовано Українським фондом «Благополуччя дітей» у 
партнерстві з Представництвом М іжнародної організації з 
м іграції в Україні за фінансової підтримки М іністерства 
міжнародних справ Канади при сприянні М іністерства освіти і

Підвищено рівень 
обізнаності населення 
щодо ризиків
потрапляння в
ситуацію  торгівлі 
людьми



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 послу г 
особам, постраж далим від 
торгівлі людьми

науки України у м. Києві. Були навчені фахівці психологічної 
служби: Адамчук Л .Л., Козачишина В.В. методисти 
Н М ЦПСОО, Мазур Л. І., методист з психологічної служби РМК 
М огил ів-Подільського району, Дремко І. П., практичний 
психолог КЗ «ЗШ  І-ІІІ ст. № 20 Вінницької м іської ради», Гусак 
І.М.. практичний психолог Вінницького технологічно- 
промислового коледжу ВНАУ. які разом з фахівцями КВНЗ 
«Вінницька академія неперервної освіти» розробили алгоритм 
впровадження в області у 2018 році вказаної програми._________

Департаментом соціальної та молодіж ної політики ОДА 
проведено тренінги з навчання фахівців, які можуть 
контакту вати з особами . постраждалими від торгівлі людьми:

- Короткостроковий семінар з питань протидії торгівлі 
людьми для представників структурних підрозділів 
райдерж адміністрацій та міських рад міст обласного значення, 
відповідальних за реалізацію  держ авної політики у сфері 
протидії торгівлі людьми проведений у. Центрі перепідготовки 
та підвищення кваліф ікації працівників органів державної 
влади. органів місцевого самоврядування. державних 
підприємств, установ і організацій Вінницької області, м. 
Вінниця 27-28.03.2017 року;

Д епартаментом спільно з громадськими організаціями 
«Прогресивні жінки». «Джерело надії» у 2017 році проведено:

цикм навчальних тренінг ів (21 по 23 серпня 2017 року у 
селі Лани Вінницького району, 25-26 жовтня 2017 року у м. 
Вінниця. 9-10 листопада 2017 року у селі Садове Літинського 
району ), в рамках реалізації у Вінницькій області регіонального 
компоненту проекту «П ош ирення національного механізму 
взаємодії суб 'єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії 
торгівлі людьми, в Україні», в результаті яких підвищ ено рівень 
кваліфікації відповідальних осіб райдерж адміністрацій за 
проведення процедури встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми та суб 'єктів  взаємодії . які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

п’ять трекіпгів (з 21 по 28 листопада 2017 року) з 
навчання фахівців, які можуть контактувати з особами, 
постраждалими від торгівлі людьми, в результаті підвищено 
рівень шань щодо особливостей ідентиф ікації осіб, 
постраждалих від торгівлі людьми 79 фахівців 5-ти об'єднаних 
територіальних громад області: Вороновицької. Іллінсцької. 
Калинівської. Севсринівської. Тульчинської.

- дводенний семінар (27-28 березня 2017 року у м. 
Вінниця. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого 
самовряду ванни, державних підприємств, установ і організацій

Надано якісні 
послуги особам,
постраждалим від 
торгівлі людьми
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Вінницької області) 5 питань протидії торгівлі людьми для 
представників структурних підрозділів райдсржадміністрацій та 
міських рад міст обласного значення, відповідальних за 
реалізацію  державної політики у сфері протидії торгівлі 
людьми.

сем інар-треііінг (20 жовтня 2017 року, м Вінниця) на 
тему: «Ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 
у закладах охорони здоров'я»  для державних службовців, 
відповідальних за реалізацію  державної політики у сфері 
охорони здоров'я та керівників закладів охорони здоров'я в 
результаті підвищено рівень знань з питань протидії торгівлі 
людьми керівників закладів охорони здоров'я 15-ти районів.

Про ефективність роботи у сфері протидії торгівлі людьми 
свідчать спільні проекти: інформаційні кампанії, тренінги. 
кру глі столи, акції.

Результатом яких стало збільшення на 40 відсотків, ніж у 
2016 році кількості звернень постраждалих осіб.

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

Надання якісних послу г 
особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

24.10) Розвиток та забезпечення 
діяльності мобільних 
консультаційних пунктів 
соціальної роботи для проведення 
інформаційно-просвітницьких 
заходів щодо попередження 
торгівлі людьми

Надання якісних послуг 
особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

Протягом 2017 року центрами соціальних служб для сім 'ї, 
дітей та молоді області проведено 223 груповий інформаційно- 
просвітницький захід за тематикою попередження та протидії 
торгівлі людьми, участь в якому взяли 3426 осіб. П ід час 
проведення заходів розповсю джувалася тематична соціально- 
рекламна продукція, вироблена партнерськими установами та 
організаціями.

Надання якісних 
послуг особам, 
постраждалим від 
торгівлі людьми

25. Захист та допомога  
постраждалим від торгівлі 
людьми

25.1) виявлення осіб. які 
постраждали від торгівлі людьми 
серед національних меншин, в 
тому числі ромського населення

Надання допомоги 
особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

Протягом 2017 року до місцевих державних адміністрацій 
Вінницької області надійшло 15 заяв від громадян України 
щодо встановлення стату су особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, що на 5 заяв більш е в порівнянні з 2016 роком. 
Відповідний статус встановлено 14 особам. В області всім 
особам, постраждалим від торгівлі людьми, надається 
комплексна державна допомога.

У 2017 році надано одноразову матеріальну допомогу 11 -м 
особам, які постраждали від торгівлі людьми, на загальну суму 
53 К0Н грн. (у 4 рази більше, ніж у 2016 році ).

Надання допомоги 
особам, постраждалим 
від торгівлі людьми



Серед виявлених осіб, які постраждали від торгівлі 
лю дьми, відсутні представники 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

3 метою забезпечення кваліфікованого перекладу для 
громадян інших держ ав та осіб без громадянства, які 
звертаю ться до Управління Державної м іграційної служби у 
Вінницькій області, укладено договір із ТОВ «Бюро технічних і 
літературних перекладів «Віза» про надання послуг перекладу з 
іноземних мов

Підвищено рівень 
надання допомоги 
особам, які 
постраждали від 
торгівлі людьми

25.3) посилення співпраці 
правоохоронних органів та 
соціальних служб з питань 
протидії торгівлі лю дьми та 
перенаправлення осіб. які 
постраждали від торгівлі людьми

Надання допомоги 
особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

В області посилено співпрацю  правоохоронних органів та 
соціальних служб з питань протидії торгівлі людьми. 05 травня 
2017 року під час робочої зустрічі представників 
Департаменту соціальної та молодіжної політики 
облдерж адміністрації та Головного управління Національної 
поліції у Вінницькій області щодо удосконалення механізму 
взаємодії у сфері протидії торгівлі лю дьми обговорено питання 
співпраці з центрами соціальних служб для с ім 'ї, дітей та 
молоді.

Підвищ ено рівень 
надання допомоги 
особам, які 
постраждали від 
торгівлі людьми

25.4) впровадження механізму 
соціального замовлення послуг 
постраждалим від торгівлі людьми, 
що надаються недержавними 
суб єктами

Надання допомоги 
особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

Департамент соціальної та молодіж ної політики ОДА 
активно працює щодо розвитку інституту соціального 
замовлення, налагодження співпраці держ авних органів з 
неурядовими установами, які закриваю ть низку питань, що 
виникають під час реалізації державною  соціальної функції. 
Ф актичні напрямки виконання соціального замовлення в 
питанні протидії торгівлі лю дьми на Вінниччині охоплюють 
інформаційно-просвітницьку діяльність та роботу з 
ідентифікації та реінтеграції постраждалих осіб

Підвищено рівень 
надання допомоги 
особам. які 
постраж дали від 
торгівлі людьми

і
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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

В області здійснюються заходи щодо впровадження 
Програми навчання спеціалістів, які працюють у сфері протидії 
торгівлі людьми Зокрема. 27-28 березня 2017 року у Центрі 
перепідготовки та підвищення кваліф ікації працівників органів 
держ авної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій Вінницької області 
проведено короткостроковий семінар дводенний навчальний 
семінар з протидії торгівлі людьми.

Департаментом спільно з громадськими організаціями 
«Прогресивні жінки». «Джерело надії» у 2017 році проведено: 

цикл навчальних тренінгів (21 по 2.3 серпня 2017 року у 
селі Лани Вінницького району, 25-26 жовтня 2017 року у м. 
Вінниця. 9-10 листопада 2017 року у селі Садове Літинського 
району ), в рамках реалізації у Вінницькій області регіонального 
компоненту проекту «П ош ирення національного механізму 
взаємодії суб 'єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії 
торгівлі людьми, в Україні», в резу льтаті яких підвищ ено рівень 
кваліф ікації відповідальних осіб райдерж адміністрацій за

Підвищено рівень 
надання допомоги 
особам, які 
постраждали від 
торгівлі людьми



проведення процедури встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми та суб 'єктів  взаємодії . які 
здійсню ю ть заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

п 'ять гренінгів (з 21 по 28 листопада 2017 року) з 
навчання фахівців, які можуть контактувати з особами, 
постраждалими від торгівлі людьми, в результаті підвищено 
рівень знань щодо особливостей ідентифікації осіб, 
постраждалих від торгівлі людьми 79 фахівців 5-ти об 'єднаних 
територіальних громад області: Вороновицької. Іллінсцької. 
Калинівської. Севсринівської. Тульчинської.

- дводенний семінар (27-28 березня 2017 року у м. 
Вінниця. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів держ авної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, у станов і організацій 
Вінницької області) з питань протидії торгівлі лю дьми для 
представників структурних підрозділів райдсрж адміністрацій та 
міських рад міст обласного значення, відповідальних за 
реалізацію  державної політики у сфері протидії торгівлі 
людьми.

семінар-тренінг (20 жовтня 2017 року. м. Вінниця) на тему: 
«Ідентифікація осіб, які постраж дали від торгівлі людьми, у 
закладах охорони здоров'я»  для держ авних служ бовців, 
відповідальних за реалізацію  держ авної політики у сфері 
охорони здоров'я  та керівників закладів охорони зд оров 'я  в 
результаті підвищено рівень знань з питань протидії торгівлі 
лю дьми керівників закладів охорони здоров’я 15-ти районів.

25.6) надання комплексу 
соціальних послуг особам, які 
постраждали від торгівлі людьми, 
та сприяння їх працевлаштуванню

Надання допомоги 
особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

Протягом 2017 року центрами соціальних служб для с ім 'ї, 
дітей та молоді області здійсню валась робота із 35 особами, які 
постраждали від торгівлі людьми, з них 14 осіб отримали 
статус безпосередньо в 2017 році. 20 -  протягом 2015 -  2016 
років. 1 -  статус у процесі встановлення. Клієнтам даної 
категорії надано понад 300 консультацій із питань 
працевлашту вання, медичного обстеження, правової допомоги, 
оформлення необхідних документів тощо. С ім 'ї 2 осіб 
перебували під соціальним супроводом.

У результаті роботи за сприяння центрів соціальних служ б 
для с ім 'ї, дітей та молоді та інших суб’єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій та об'єднань:

- 27 особам, які на сьогодні мають відповідний статус, 
надано психологічну допомогу:

- 21 -  організовано медичне обстеження та ліку вання, у т.ч. 
у реабілітаційному центрі для постраждалих від торгівлі 
людьми у м. Київ:

- 20 -  оформлено або відновлено документи, у т.ч. для

Надано допомогу 
особам. які 
постраждали від 
торгівлі людьми.



призначення соціальних виплат, у т.ч. одноразової матеріальної 
допомоги особам, які постраж дали від торгівлі лю дьми та 
житлових субсидій для відш кодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг;

- 15 -  надано ю ридично-правову допомогу;
- 5 -  працевлаштовано;
- 3 -  покращено житлово-побутові умови;
- 4 -  надано гуманітарну допомогу;
- 2 -  надано реєстрацію  за місцем проживання або 

перебування.
Виконання планів реабілітації 14 осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми, завершено.
26..3абеліеченіія  захисту 

дітей, иостраждалих від торгівлі 
дітьми

26.1) здійснення методичного 
забезпечення щодо питань надання 
допомоги та захисту дітей, які 
постраждали від торгівлі людьми

Надання допомоги 
д ітям , які постраждали від 
торгівлі людьми

Службою у справах дітей обласної держ адміністрації 
протягом ссрпня-грудня 2017 року проведено виїзні кущові 
ссмінар-наради з теми «Подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності, попередження жорстокого поводження з дітьми 
та протидія торгівлі дітьми. М оніторинг та контроль за 
своєчасним виявленням дітей, які перебу вають у складних 
життєвих обставинах, та здійснення заходів до збереження їх 
біологічних родин» для начальників та працівників, які 
здійснюють дану роботу, служ б у справах дітей області та 
представників об 'єднаних територіальних громад.

На колегії служби у справах дітей облдерж адміністрації, 
яка відбулась 14.02.2017 року, серед інших, порушувалось 
питання роботи стосовно запобігання жорстокого поводження з 
дітьми, роботи з протидії торгівлі дітьми: на засіданні колегії 
служби у справах дітей облдерж адміністрації 23.05.2017 року 
слухалось питання виконання обласних заходів щодо 
попередження жорстокого поводження з дітьми або загрози 
його вчинення.

Питання стану роботи з протидії торгівлі дітьми 
розглядалось, серед інших питань, 16.11.2017 року на робочій 
нараді для начальників служб у справах дітей районних 
держадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного 
значення, яка відбулась на базі Вінницького обласного центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей. .

Надання допомоги 
дітям, які постраждали 
від торгівлі людьми

2) забезпечення систематичної 
підготовки фахівців, які надають 
соціальні послуги дітям, 
постраждалим від торгівлі людьми, 
з питань упровадження новітньої 
практики реабілітації та 
реінтеграції дітей, постраждалих 
від торгівлі людьми

Надання допомоги 
особам, постраждалим від 
торгівлі людьми

Протягом 2017 року служ бами у справах дітей районних 
держадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного 
значення ініціювались та проводились засідання з питання 
протидії торгівлі дітьми в порядку взаємодії 3 дотичними 
стру ктурами (50 засідань).

На колегії служби у справах дітей облдержадміністрації, 
яка відбулась 14.02.2017 року, серед інших, порушувалось 
питання роботи стосовно запобігання жорстокого поводження з 
дітьми, роботи з протидії торгівлі дітьми, на засіданні колегії

Надано допомогу 
особа м . постражда л и м 
від торгівлі людьми



служби у справах дітей облдерж адміністрації 23.05.2017 року 
слухалось питання виконання обласних заходів щодо 
попередження жорстокого поводження з дітьми або загрози 
його вчинення. Службою у справах дітей обласної 
держадміністрації протягом серпня-гру дня 2017 року проведено 
виїзні кущові семінар-наради з теми «Подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності, попередження жорстокого 
поводження з дітьми та протидія торгівлі дітьми. М оніторинг 
та контроль за своєчасним виявленням дітей, які перебуваю ть у 
складних життєвих обставинах, та здійснення заходів до 
збереження їх біологічних родин» для начальників та 
працівників, які здійснюють дану роботу , слу жб у справах дітей 
області та представників об 'єднаних територіальних громад.

Питання стану роботи з протидії торгівлі дітьми 
розглядалось, серед інших питань. 16.11.2017 року на робочій 
нараді для начальників служб у справах дітей районних 
держадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного 
значення, яка відбулась на базі Вінницького обласного центру 
соціально-психологічної реабілітації дітей.

27. Здійснення моніторингу у 
сфері протидії торгівлі людьми

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

Покращення якості 
надання послуг

В області протягом листопада 2016 -  травня 2017 років 
ВОПО «Джерело надії» за підтримки й сприяння Департаменту 
соціальної та молодіж ної політики Вінницької 
облдерж адміністрації реалізовувався проект «Зміцнення 
громадського контролю щодо формування та реалізації 
державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема у 
Вінницькій області».

Впровадження проекту здійсню ється Представництвом в 
Україні М іжнародної організації з м іграції за фінансової 
підтримки Агентства СШ А з міжнародного розвитку. 
Міністерства міжнародних справ Канади. М іністерства 
закордонних справ Королівства Норвегія.

У Тиврівській. Ж меринській райдсрж адміністраціях та м. 
Вінниця на засіданнях М іжвідомчих ради з питань сім 'ї, 
тендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 
насильству в с ім 'ї та протидії торгівлі людьми обговорено 
проміжні досягнення проекту, результати роботи 
відповідальних органів влади й громадськості з особами, 
постраждалими від торгівлі людьми й виконання планів 
реабілітації таких осіб, доцільність та результати моніторингу 
виконання програм реабілітації постраждалих осіб. Також були 
порушені питання щодо ефективної взаємодії органів влади та 
громадського сектору й превентивної діяльності в сфері 
протидії торгівлі людьми, ідентифікації та рсінтеграційної 
допомоги ОПТЛ.

Покращено якість 
надання послуг

27.2) проведення комплексних Покращення якості - -



соціологічних досліджень 3 мстою 
оцінки поширення різних форм 
експлуатації та торгівлі лю дьми

надання послуг

27.3) розроблення та 
запровадження комплексної 
міжвідомчої статистичної звітності 
з питань протидії торгівлі людьми

Покращення якості 
надання послуг

Департамент соціальної та молодіжної політики 
облдерж адміністрації на виконання спільного наказу 
М іністерства соціальної політики України та М іністерства 
внутрішніх справ України від 11.01.2016 року №  4/5 «Про 
затвердження Інструкції зі збору та моніторингу статистичної 
інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми» 
збирає та узагальню є інформацію  з питань протидії торгівлі 
людьми, що надходить від Головного управління Національної 
поліції у Вінницькій області, Вінницького обласного центру 
соціальних служб для с ім ’ї, дітей та молоді та служби у справах 
дітей облдержадміністрації.

Покращ ено якість 
надання послуг

28. Надання цілодобових  
безоплатних онлайн- 
консультаціп з питань  
запобігання та протидії 
домаш ньому насильству, 
торгівлі людьми та 
дискрим інації за ознакою сгаті 

28.1) Впровадження 
цілодобової безоплатної «лінії 
довіри» з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
торгівлі людьми та дискримінації 
за ознакою статі

Підвищення рівня 
обізнаності населення у 
сфері запобігання та 
протидії домашньому 
насильству. торгівлі 
лю дьми та дискрим інації за 
ознакою статі

У Вінницькій області за підтримки Департаменту 
соціальної та молодіжної політики облдерж адміністрації 
функціонує «Лінія довіри» 0 800 75 04 75 з питань запобігання 
та протидії домаш ньому насильству, торгівлі людьми та 
дискримінації за ознакою статі Консультації надаються 
фахівцями громадської організації «Прогресивні жінки».

Протягом 2017 року на «Телефон довіри» звернулися 785 
осіб, з яких 688 жінок та 197 чоловіків.

П ідвищ ено рівень 
обізнаності населення 
у сфері запобігання та 
протидії домаш ньому 
насильству, торгівлі 
лю дьми та 
дискрим інації за 
ознакою статі

29. М оніторинг та оцінка  
виконаних заходів програм

“ -



Д одаток 2
до листа Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
Вінницької облдержадміністрації 
від 30.01.2018 №  03-397

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2017 РІК 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

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 N»226)

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

№
з/и

Показник: Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано Рівень виконання 
до затвердженого 

програмою (%)
І. Показники продукту програми

1. Кількість проведених заходів заходів Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержад м і н істраці ї

227 227 100.0

2. Кількість учасників заходів осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

24600 24600 100.0

о Кількість наданих консультативних послуг 
населенню

послуг Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадмі н істрації

3200 3200 100.0

4. Кількість фахівців, які пройшли навчання осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

1600 1600 100.0



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

8400 8400 100.0

6. Кількість сімей, які перебувають у складних 
сімейних обставинах

сімей Вінницький обласний 
центр соціальних служб 
для сім ’ї, дітей та 
молоді

4600 4600 100,0

7. Кількість осіб, які пройшли програми для 
осіб, які вчиняють насильство в сім'ї

осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадмі ністраці ї

536 536 100,0

8. Кількість виробленого інформаційного 
продукту з питань сімейної політики, 
запобігання та протидії домашнього 
насильства, тендерної політики, 
попередження торгівлі людьми: 
видань
статей в газетах 
телевізійних програм 
досліджень

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл держадм і ністраці ї

6
54
4
0

6
54
4
0

100,0
100,0
100,0

II. Показники ефективності програми
1 . Середня вартість проведення заходу тис. грн Департамент соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації

4.6 4,6 100,0

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

о//о Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

2.8 2,8 100,0

.Э. Питома вага населення області, які отримали 
консультативні послуги

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і н істраці ї

0.6 0.6 100.0

4. Питома вага фахівців, які пройшли навчання % Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

14 14 100.0

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

<>//0 96 96 100.0

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

°//о В і н н и ц ьк и й обл ас н и й 
центр соціальних служб

71 71 100.0



для сім 'ї, дітей та молоді
7. Рівень охоплення осіб, які вчинили домашнє 

насильство в сім'ї корекційною роботою
% Департамент соціальної га 

молодіжної політики 
облдержадм і н істраці і

28 28 100.0

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

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

65 65 100.0

П о к а зн и к и  я к ост і п р о гр а м и
1. Зменшення кількості сімей, які опинились V 

складних життєвих обставинах
% Вінницький обласний 

центр соціальних служб 
для с ім ’ї, дітей та 
молоді

1,5 9.0 (збільшення)

2. Зменшення рівня розлучень % - 0.6 - -
3. Збільшення кількості жінок на посадах 

керівників підприємств, установ та 
організацій

% 0.3

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

% 0.3

5. Збільшення представництва жінок серед 
депутатів обласної ради

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

15 12 80.0

6. Збільшення представництва жінок серед 
депутатів районних рад

% - 28 “ “

7. Збільшення рівня охоплених навчанням 
фахівців

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл д ержад мі н істраці і

0.7

8. Збільшення рівня використання відпусток до 
догляду за дитиною чоловіками

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл д е ржадм і н істраці ї

0,07 0,05 71,0

9. Збільшення рівня проходження программ для 
осіб, які вчиняють домашнє насильство

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

6 4.5 75,0

10 Збільшення рівня обізнаності населення % Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

0,6 0.4 66,7



Додаток З
до чиста Департаменту 
соціальної і а молодіжної ію итикп 
Вінницької облдержадмінісграци 
від 30.0! .2018X9 03-397

Ф інансування О бласної ком плексної програ сім ’ї, запоб ігання дом аш ньому наси льству , забезпечення р івних прав і м ож ливостей ж ін ок  та  чоловік ів  та  попередж ення торгівлі лю дьм и на період до 2021 року 
(завтердж ена ріш енням  13 сесії обласної Р ад а  7 ск л и к ан н я  в ід  20.12.2016 № 226)
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