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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036, тел.: (0432) 61-36-16 
Код ЄДРПОУ 40159685, E-mail: dsmp(a)vin.gov. иа

■і/. O  f  2019 № 03- 
На № 469 від 28.09.2017

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 24 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання 
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 щодо 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, затвердженої 
рішенням 13 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року 
№ 226, за 2018 рік згідно з формами, що додаються.

Додатки: 3 н а___аркушах.

Директор Департаменту *.

А. Каїєтнік 
А. Кіль 
Л. Никодим 
І. Іванова 
61 16 80



Додаток 1
до листа Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
Вінницької облдержадміністрації 
від .//.01 ,2018  № 03

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗА 2018 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 № 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. Підтримка сім’їт а  демографічний розвиток
1. Забезпечення системного та 
комплексного підходу ЩОДО 

реалізації політики у сфері 
підтримки сім’ї  та 
демографічного розвитку, 
спрямованої на формування 
самодостатньої сім’ї, її здатності 
до усвідомленого народження і 
виховання дітей 
1.1) Забезпечення діяльності 
міжвідомчої ради з питань 
підтримки сім’ї

Посилення механізму взаємодії у 
сфері підтримки сім’ї

3 метою оперативної координації 
здійснення заходів з питань сім’ї видано 
розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 01.03.2018 року № 165 «Про 
обласну міжвідомчу раду з питань сім’ї, 
тендерної рівності, запобігання домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми», 
яким затверджено склад та Положення цієї 
Ради. Підготовлено Положення про робочу 
групу з питань сім’ї обласної міжвідомчої 
ради з питань сім’ї, тендерної рівності, 
запобігання домашньому насильству та 
протидії торгівлі людьми.

Посилено механізм взаємодії у сфері 
підтримки сім’ї.



1.2) Організація та проведення 
соціологічних досліджень 3 
питань сім’ї

Посилення механізму взаємодії у 
сфері підтримки сім’ї

1.3) Підготовка щорічної доповіді 
з питань сім’ї

Посилення механізму взаємодії у 
сфері підтримки сім’ї

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації щомісячно 
надає Міністерству соціальної політики 
України відомості щодо стану видачі 
посвідчень батьків та дитини з багатодітної 
сім’ї. Протягом 2018 року видано посвідчень 
батьків багатодітної сім’ї -  1857, дітей з 
багатодітної сім’ї - 5188). Щопівроку 
ведеться збір інформації щодо обліку 
багатодітних сімей. Зокрема, станом на 
01.02.2019 р. таких сімей у Вінницькій області 
-  14372, у них дітей -  48538.

Посилено механізм взаємодії у сфері 
підтримки сім’ї.

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

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

До Міжнародного дня сім’ї в закладах 
освіти області проведено родинні свята, 
виставки малюнків та фотографій, класні 
години, бесіди, батьківські конкурси, 
спортивні свята, флешмоби, фестивалі 
сімейної творчості, конкурси учнівських 
творів, плакатів, засідання за круглим столом 
з питання зміцнення інституту сім’ї. 
Проведено 9131 захід, охоплено понад 
200 тисяч дітей.

Протягом 2018 року 77 жінкам області 
присвоєно почесне звання України «Мати- 
героїня». Під час урочистого нагородження 
багатодітних матерів, яким присвоєно почесне 
звання України «Мати-героїня», проведено 
концертні програми із запрошенням 
учнівської та студентської молоді.

Протягом поточного періоду в містах та 
районах області проведено низку заходів з 
питань зміцнення інституту сім’ї, зокрема:

- у навчальних закладах Іллінецького 
району проведено заходи щодо підвищення 
престижу сім’ї  та популяризації сімейних 
цінностей, з них 15 виховних годин, 22 
родинних свят. Цими заходами охоплено 
близько 900 осіб учнівської молоді.

- проведено у квітні 2018 року районний

Підвищено рівень культури сім’ї, 
сімейні цінності, позитивне 
відношення до інституту сім’ї.



етап Всеукраїнського фестивалю «Мама, тато, 
я -  спортивна сім’я»;

- у закладах освіти Калинівського району 
проведено бесіди та зустрічі з сім’ями, 
спрямовані на підвищення ролі жінки-матері, 
сім’ї у духовному та інтелектуальному 
розвитку молоді і дітей;

в районному будинку культури 
«Дружба» Могилів-Подільського району 
проведено круглий стіл для прийомних сімей 
та дитячих будинків сімейного типу;

- у загальноосвітніх навчальних закладах 
Погребищенського району проведено родинні 
свята «Моя родина -  краплина України»;

- у Мурованокуриловецькому районі 
закладами культури проведено низку 
культурно-мистецьких заходів з проблемних 
питань сім’ї’, в тому числі багатодітної, та 
збереження і відродження сімейних традицій;

- в навчальних закладах Немирівського 
району, в організаціях та на підприємствах 
проведено інформаційно-просвітницьку 
роботу, створені куточки з питань сімейної 
політики, протидії домашньому насильству, 
проведено семінари, круглі столи, тренінги, 
конференції на тему: «Фактори сімейного 
щастя», «Сім’я -  основний осередок 
суспільства», «Стосунки в сім’ї  між батьками 
та дітьми», «Сімейні цінності»;

- у Тиврівському районі у березні 2018 
року проведено VII районний фестиваль 
«Таланти багатодітної родини» у 6-ти 
номінаціях;

- проведено 22 травня 2018 року зустріч 
голови Хмільницької райдержадміністрації із 
батьками-вихователями та вихованцями на 
тему: «Рецепти дитячого щастя великої 
родини»;

- у Шаргородському районі 6 березня 
2018 року на святковому концерті, 
присвяченому Міжнародному дню прав жінок 
і миру, відбулося урочисте вручення 
посвідчень та медалей 3 багатодітним



матерям району, яким присвоєно почесне 
звання України «Мати - героїня». 13 березня 
2018 року у приміщенні районної бібліотеки 
для дорослих читачів проведено захід для 
дружин та матерів АТОвців, приурочений 
Міжнародному жіночому Дню на тему: 
«Жінки між миром і війною»;

- у м .  Жмеринка проведено з нагоди Дня 
жінок та миру засідання Клубу прийомних 
батьків. Проведено міський етап конкурсу 
«Тато, мама і я -  спортивна сім’я!»;

- у м .  Ладижин проведено семінар для 
суб’єктів соціальної роботи на тему: 
«Створення та діяльність сім’ї  патронатного 
вихователя, влаштування, перебування 
дитини в сім’ї патронатного вихователя»;

- у м .  Могилів-Подільський проведено 
круглий стіл для старшокласників «Школа 
для молодих психологів - вплив соціально- 
психологічних факторів на створення 
гармонійної сім’ї», семінари на тему: 
«Повноцінна сім’я», «Шлюб як запорука, 
сімейного щастя».

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

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

Делегація області у складі 4 осіб взяла 
участь 14 березня 2018 року у 
Всеукраїнському форумі сім’ї у м. Київ;

Делегація області у складі 2 осіб взяла 
участь 11-12 травня 2018 року у 11 
Всеукраїнському відкритому форумі 
«Багатодітна сім’я України» у м. Одеса.

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

2.4) Проведення інформаційно- Підвищення виховного потенціалу Протягом 2018 року виготовлено та Підвищено виховний потенціал сім’ї,



просвітницьких та рекламних 
кампаній, інших заходів, щодо 
утвердження сімейних цінностей

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

розповсюджено інформаці йно-просвітницьку 
продукцію:

- інформаційна закладка «Що таке 
сім’я?» (1250 шт.);

- інформаційна закладка «Всі діти рівні у 
правах» (1250 шт.);

- інформаційна закладка «Безпека в 
інтернеті» (8000 шт.);

- буклет «Виховання -  це просто!?» 
(4000 шт.).

Навчально-методичним Центром
психологічної служби системи освіти 
Вінницької області проведено заходи:

«Роль психологічної служби у 
формуванні батьківських компетентностей, 
які дадуть можливість забезпечити підліткам 
безпечне життя в соціумі»;

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

- просвітницькій захід для батьків дітей 
молодшого шкільного віку «Створення 
емоційного мікроклімату в сім’ї. Навички 
реагування на конфліктні ситуації в 
спілкуванні з дитиною». Проведено 57 
заходів, охоплено 751 особу.

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

престиж сімейного способу життя; 
сформовано оптимальні умови для 
народження та повноцінного 
виховання дітей у сім’ї; 
поліпшено поінформованість широких 
верст населення;
підвищення престижу сім'ї, роль 
батьків в сім'ї по відношенню до 
дитини.



охоплено 543 особи.
Протягом поточного періоду в містах та 

районах області проведено низку заходів з 
питань утвердження сімейних цінностей, 
зокрема:

- у Барському районі - фотоконкурс 
«Миттєвості сімейного щастя»;

Бершадським районним центром 
зайнятості -  інформаційно-роз’яснювальна 
робота серед працівників установ, організацій, 
роботодавців щодо сімейних цінностей;

інформаційно-просвітницька та 
рекламна кампанія щодо підвищення 
престижу сім’ї  та популяризації сімейних 
цінностей проводиться на сайті Вінницької, 
Іллінецької, Козятинської, Тиврівської, 
Ш аргорордської райдержадм і ністрацій,
районних газетах «Подільська зоря», 
«Трудова слава», «Вісник Козятинщини», 
«Маяк», «Шаргородщина», а також лунають в 
ефірі радіо «Промінь»;

- у Немирівському районі в навчальних 
закладах району - виховні години на тему: 
«Моє сімейне дерево» та фотовиставка «Моя 
сім’я»;

- у Погребищенському районі - години 
спілкування, виховні години «Мій рід -  моя 
професія»;

- фахівцями УСЗН та Тульчинського 
РЦСССДМ підготовлено 2 статті до районної 
газети «Тульчинський край» щодо 
популяризації сімейних форм влаштування 
дітей-сиріт та дітей ПБП, прийомних сімей та 
сімей патронатних вихователів, порядку 
видачі посвідчень багатодітним родинам.

Працівниками служб у справах дітей 
області проводиться системна інформаційно- 
просвітницька робота у напрямках щодо 
утвердження сімейних цінностей, формування 
відповідального батьківства, попередження 
раннього соціального сирітства, тощо. Так, в 
комунальних засобах масової інформації 
області щоквартально проводяться прямі



ефіри за участі керівників закладів, в яких 
виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, працівників служб 
у справах дітей. У м. Вінниця щосуботи в 
радіоефірі виходить проект «Сімейна 
академія» про виховання дітей в сім’ї, в тому 
числі усиновлених дітей, піднімаються 
психологічні та соціальні проблеми створення 
та збереження сім’ї, удосконалення інституту 
сім’ї.

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

З метою популяризації та підтримки 
національного усиновлення, пріоритетності 
права кожної дитини на сімейне виховання, 
акцентування уваги громадськості щодо 
пропагування сімейних форм виховання, 
враховуючи суспільну значущість 
усиновлення в забезпеченні права кожної 
дитини на виховання в сім’ї 26 вересня 2018 
року з нагоди 10-ї річниці встановлення 
державного свята Дня усиновлення, 
проведено VII обласний форум до Дня 
усиновлення за участі усиновителів, 
прийомних батьків, батьків-вихователів, 
опікунів, піклувальників, представників 
громадських організацій та структур, 
дотичних до питань охорони дитинства, 
працівників служб у справах дітей 
райдержадміністрацій, виконкомів міських 
рад, об’єднаних територіальних громад._______



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

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

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

Здійснюється розповсюдження 
соціальної реклами, спрямованої на 
формування відповідального батьківства, 
попередження раннього соціального сирітства 
наданої Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації, 
обласним центром соціальних служб длдя 
сім’ї, дітейй та молоді, службою у справах 
дітей облдержадміністрації.

Підвищено виховний потенціал сімей, 
престиж сімейного способу життя; 
поліпшено поінформованість широких 
верст населення

З.Поснлення орієнтації на 
шлюб, відповідальне 
батьківство га відповідальне 
материнство
3.1) Створення та забезпечення 
діяльності «Школи щасливої 
сім’ї»

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

При жіночих консультаціях міст та 
районів області працюють кабінети 
планування сім’ї. 3 метою пропаганди 
сімейних цінностей у молодіжному 
середовищі спільно з центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді через 
спеціалізовані формування «Мобільний 
консультативний пункт соціальної роботи» 
проведено низку групових заходів, 
спрямованих на підготовку молоді до 
сімейного життя.

У Калинівському районі заходи щодо 
підготовки молоді до подружнього життя 
здійснюються сектором у справах сім'ї, молоді 
та спорту, відділом освіти 
райдержадміністрації (центр практичної 
психології «Довіра») та районним центром 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 
Фахівцями районної психологічної служби 
протягом навчального року здійснюються 
соціологічні дослідження за напрямками: 
учнями - «Аналіз ризиків виникнення різних 
форм насильства серед дітей та над дітьми» та

Підвищено в суспільстві престиж сім’ї 
та утвердженню пріоритетності 
сімейних цінностей; 
удосконалено форми допомоги молоді 
з питань шлюбу, сім’ї та виховання 
дітей.



«Дотримання їх прав, як суб’єктів навчально- 
виховного процесу»; з батьками - «Вивчення 
думки батьків учнів ЗНЗ щодо запобігання 
скоєнню злочинів та правопорушень їх 
дітьми, вживання підлітками наркотичних 
засобів, алкогольних напоїв та 
тютюнопаління». У роботі з учнями 
використовуються сучасні просвітницько- 
профілактичні програми, в яких передбачена 
підготовка до відповідального батьківства та 
дорослого життя. Всього проведено 18 
заходів.

У Мурованокуриловецькому районі в 
лікарні планового лікування функціонує 
спеціалізоване формування «Консультативний 
пункт» для проведення соціально- 
психологічної роботи з матерями, які 
опинилися в складних життєвих обставинах та 
з жінками, які готуються стати матерями.

В навчальних закладах Немирівського 
району, в районному центрі зайнятості 
проведено лекції, семінари, виховні години, 
круглі столи, бесіди, батьківські всеобучі на 
теми: «Стосунки з батьками», «Погляд у 
майбутнє», «Формування та ведення 
сімейного бюджету», «Життєві цінності», 
«Уявлення про майбутнє подружнє життя», 
«Мистецтво спілкування в сім’ї», «Моя 
майбутня сім’я» та інші.

Вінницьким міським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться 
робота, спрямована на формування засад 
усвідомленого відповідального батьківства, 
запобігання відмовам від новонароджених 
дітей. Протягом звітного періоду в «Школі 
відповідального батьківства» при КПБ № 2, 
ЦМіД проведено 10 групових заходів серед 
вагітних жінок та майбутніх батьків. Крім 
того, 19.04.2018 р. у Вінницькому тнхнічному 
коледжі проведена бесіда «Азбука сімейного 
життя», в якій взяли участь 25 студентів 
коледжу.

___________________________________ В м. Могилів-Подільський при



пологовому відділені ОЛІЛ діє школа 
відповідального батьківства, яка надає 
інформаційні послуги для молодого 
подружжя щодо ролі партнерських пологів, 
моральна та психологічна допомога партнера.

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

Формування у молоді позитивного 
відношення до інституту сім’ї

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

В закладах освіти області проведено:
- батьківські всеобучі: «Сім’я як основа 

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

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

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

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

Формування сімейних відносин.



стосунки між статтями»;
- тренінги «Керуй своїм життям», 

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

- засідання за круглим столом «Шлюб, 
сім'я, щаслива родина», «Дитинство 
починається з любові». Проведено 947 
заходів, охоплено 28600 дітей, батьків.

Сектором у справах молоді та спорту 
Барської райдержадімінстрації спільно із 
працівниками РЦСССДМ серед учнівської та 
студентської молоді навчальних закладів 
міста та району проводяться лекції та бесіди з 
питань культури сімейних відносин, 
сексуальної освіти, профілактики
захворювань що передаються статевим 
шляхом, запобігання незапланованої 
вагітності, сімейної економіки, культури 
поведінки закоханих, складових сімейного 
щастя, особливостей фізичного психічного 
розвитку та поведінки підлітків , насильства у 
сім’ї, планування сім’ї, репродуктивного 
здоров’я.

У Бершадському районі з активною 
молоддю проводяться заняття з елементами 
тренінгу «Молодь обирає -  молодь вирішує!», 
лекції «Репродуктивне здоров'я -  запорука 
здорової нації», тематичні семінари «Життєві 
цінності», молодіжні диспути «Хочу бути 
щасливою людиною», бесіди «Вчимося про це 
говорити».

З метою пропаганди сімейних цінностей 
у молодіжному середовищі сектором у 
справах сім’ї, молоді Калинівської РДА 
спільно з районним центром СССДМ через 
спеціалізоване формування «Мобільний 
консультативний пункт соціальної роботи у 
м. Калинівка» проведено 16 групових заходів, 
спрямованих на підготовку молоді до 
сімейного життя. Охоплено 133 особи, в тому 
числі. 18 -  дітей, 111 -  молоді, 4 особи старше



35 років.
У Козягинському районі на базі 

центральної районної лікарні функціонує 
«Школа відповідального батьківства».

З метою підготовки молоді до 
подружнього життя в рамках тижневика 
планування сім’ї, збереження
репродуктивного здоров’я, безпечного 
материнства та відповідального батьківства 
проведено 8 заходів серед учнівської молоді 
Могилів-Подільського району.

У Тиврівському районі впроваджено 
навчальну програму з підготовки молоді до 
подружнього життя із залученням відповідних 
фахівців.

У Тульчинському районі на базі 
Тульчинського училища культури, Вищого 
професійного училища № 41 м. Тульчин 
проведено інформаційно-просвітницькі
заходи на тему «Твоє майбутнє -  від чого 
воно залежить» за участі фахівців 
Тульчинської ЦРЛ.

Шаргородським РЦСССДМ проведено 
лекції «Сім'я -  найкращий засіб виховання» 
та бесіди з вагітними жінками під час роботи 
консультативного пункту при жіночій 
консультації в пологовому відділенні ЦРЛ.

Проведено роботу щодо поширення 
правових знань серед батьків та дітей 
м. Вінниця, зокрема:

- правовий лекторій для батьків: 
цільова аудиторія -  батьки учнів та студентів 
навчальних закладів міста. Мета проекту -  
доведення до батьків інформації про їх права 
та обов’язки щодо виховання, навчання та 
утримання дітей, запобігання домашньому 
насильству тощо. Протягом 2018 року 
фахівцями служби проведено 4 виступи на 
батьківських зборах та конференціях у 
навчальних закладах міста;

- проект «Клуб правових дебатів», у 
рамках якого служба у справах дітей 
проводить в учнівських колективах
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обговорення тих правових питань, які є 
актуальними для підлітків. У рамках цього 
проекту проводиться міський турнір 3 
правових дебатів, у якому взяли участь 10 
команд учнів та студентів професійно- 
технічних навчальних закладів, вищих 
навчальних закладів;

- громадсько-правовий центр «Підліток 
у правовому суспільстві»: цільова аудиторія - 
учні старших класів загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних навчальних закладів та 
студенти вищих навчальних закладів міста. 
Мета проекту -  профілактика правопорушень 
та запобігання злочинності серед підлітків 
міста, формування правосвідомості та 
правової поведінки неповнолітніх, 
розширення знань про державу та право.

Зі студентами Вінницького технічного 
коледжу проведено бесіду «Азбука сімейного 
життя», на якій обговорювались питання з 
підготовки молоді до сімейного життя.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 19 вересня 
2018 року провів семінар-нараду для 
спеціалістів структурних підрозділів, 
відповідальних за реалізацію державної 
сімейної політики в області. На заході 
розглянули питання: «Підтримка сім’ї та 
демографічний розвиток, завдання в умовах 
сьогодення». Охоплено близько ЗО осіб.

-

4.2) Здійснення підготовки 
випускників шкіп-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

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

Підвищення рівня готовності до 
самостійного життя; 
формування у випускників 
самостійності

5.Вироблення дієвих механізмів 
соціальної підтримки сімей, в

Забезпечення бланками посвідчень Згідно з інформацією структурних 
підрозділів з питань соціального захисту

Розширенно можливості для надання 
державної підтримки багатодітним



тому числі багатодітних, 
малозабезпечених та сімей, які 
опинилися у складних 
жигтєвих обставинах
1) Забезпечення виготовлення 
бланків посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї

населення рай держадміністрацій та 
міськвиконкомів (міст обласного значення), 
протягом січня-грудня 2018 року в області 
видано посвідчень батьків з багатодітної сім’ї
-  1857 та 5188 - посвідчень дитини з 
багатодітної сім’ї, залишок посвідчень станом 
на 02.01.2019 р. складає: батьків -  6275, дітей
-  11334.

сім’ям.

5.2) Проведення заходів, 
спрямованих на активізацію 
участі соціально відповідального 
бізнесу, територіальних громад у 
соціальній підтримці сімей 
шляхом проведення нарад, 
семінарів, круглих столів, 
створення інформаційного 
простору, тощо у сфері соціальної 
підтримки сімей.

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

Протягом 2018 року в містах та районах 
області проведено низку заходів.

Зокрема, у Вінницькому районі 
проведено круглий стіл з представниками 
Вороновицької, Якушинецької, 
Сокиринецької та Лука-Мелешківської ОТГ, 
відповідальних за реалізацію державної 
сімейної політики з метою підтримки 
багатодітних малозабезпечених сімей району.

В Іллінецькому районі проведено 1 
круглий стіл з представниками Іллінецької 
ОТГ, відповідальними за реалізацію 
державної сімейної політики з метою 
підтримки багатодітних малозабезпечених 
сімей району.

У Немирівському районі відповідно до 
Програми підготовки молоді до подружнього 
життя проводяться лекторії, семінари, 
тренінги по реалізації державної сімейної 
політики.

В Оратівському районі проведені 
наради з соціальними працівниками та 
сільськими радами щодо відвідування сімей, 
які опинилися в СЖО.

У Хмільницькому районі службою у 
справах дітей рай держадміністрації проведено 
робочу нараду з відповідальним працівником 
Жданівської об’єднаної територіальної 
громади щодо профілактики складних 
життєвих обставин і дитячого сирітства, 
організації роботи щодо влаштування дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, розвитку сімейних форм 
виховання.

У Теплицькому районі започатковано

Активізовано громаду щодо соціальної 
підтримки сім’ї.
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проведення навчальних заходів для сільського 
населення з питань розвитку малого 
підприємництва, фермерства та кооперації у 
сільській місцевості, запровадження 
механізму надання сільському населенню 
пільгових кредитів для започаткування 
власної справи.

У Тиврівському районі питання 
напрацювання дієвого механізму соціальної 
підтримки сімей, які цього потребують 
періодично розглядаються на нарадах, 
семінарах за участі сільських, селищних, 
міського голів, представників соціально 
відповідального бізнесу.

У м. Жмеринка надано адресну грошову 
допомогу одній молодій родині, в якій 
народилася двійня; надано гуманітарну 
допомогу 18 багатодітним родинам.

На виконання розпорядження міського 
голови від 25.03.2008 р. № 38-р, з метою 
координації зусиль органів місцевого 
самоврядування у м. Вінниця здійснюється 
підтримка дітей та сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, шляхом 
надання різнопланової допомоги керівниками 
органів місцевого самоврядування.

3 метою допомоги у підготовці дітей 3 
малозабезпечених багатодітних сімей до 
навчального року в Барському районі 
проведено благодійну акцію «3 радістю до 
школи». До участі в акції залучено 
представників громади, соціально- 
відповідального бізнесу, релігійних 
організацій, установ, підприємств, організацій 
усіх форм власності. В ході акції 24 
багатодітні та малозабезпечені сім’ї отримали 
допомогу шкільним приладдям.

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

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

Проведено низку заходів, спрямованих 
на підтримку сім’ї.

У березні 2018 року за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації громадською 
організацією «Фундація суспільного

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



розвитку» організовано арт-терапевтичний 
майстер-клас з виготовлення буклета крокусів 
«Дарунок мамі!». Охоплено 60 осіб учнівської 
молоді (дітей пільгових категорій) віком від 6 
до 16 років.

До Міжнародного дня сім’ї за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації громадською 
організацією «Соціально-культурний простір» 
у травні 2018 року проведено творчо- 
розважальна спартакіада «Тато, мама, я -  
обдарована сім’я» та до Дня матері - майстер- 
клас «Листівка для мами»;

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

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

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

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

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

Сектор у справах молоді та спорту 
Барської райдержадміністрації співпрацює із 
районною Спілкою багатодітних сімей 
району. 3 нагоди відзначення Міжнародного 
Дня жінок та миру проведено зустріч 
керівництва району з багатодітними 
родинами, які виховують троє і більше дітей, 
прийомними сім’ями та ДБСТ.

5.4) Здійснення своєчасного 
виявлення та соціального 
супроводу сімей, які опинились у 
складних життєвих обставинах, 
шляхом надання комплексу 
адресних соціальних послуг та 
проведення навчальних семінарів, 
тренінгів, нарад для фахівців, які 
здійснюють соціальну роботу

Зменшення кількості сімей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах

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

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

- 4 навчання із підвищення кваліфікації 
щодо виявлення сімей (осіб), які перебувають 
у складних життєвих обставинах, надання їм 
соціальних послуг та здійснення соціального 
супроводу таких сімей (осіб). Свідоцтва про 
підвищення кваліфікації отримали 69 
працівників центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді та об’єднаних 
територіальних громад, на яких покладені 
відповідні повноваження;

Підтримано сім’ї, які перебувають у 
складних життєвих обставинах.



- 3 одноденні навчально-практичні 
семінари для начальників відділів соціальної 
роботи центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді області з питань особливостей 
надання соціальних послуг вразливим 
категоріям населення (84 учасники).

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

Зменшення кількості сімей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах

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

Вінницьким обласним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
12-20 квітня 2018 року проведено XXVI 
обласний фестиваль творчості і талантів дітей 
та молоді з функціональними обмеженнями 
«Повір у себе». Протягом 2018 року у 
Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 
відбулася виставка робіт за участі 115 осіб 
віком від 7 до 35 років із 24 районів та усіх 
міст обласного значення, а також вихованців 6 
центрів соціально-психологічної реабілітації 
дітей та молоді з функціональними 
обмеженнями. Відвідувачі експозиції мали 
змогу ознайомитись із понад 500 роботами, 
серед яких твори образотворчого, 
декоративно-прикладного мистецтва, вироби з 
паперу, дизайнові композиції з використанням 
природного матеріалу, м’які та в’язані 
іграшки, одяг, листівки, прикраси, вироби з 
дерева, архітектурні композиції, фото та 
літературні твори. У Вінницькому обласному 
українському академічному музично- 
драматичному театрі ім. М. Садовського 20 
квітня 2018 року відбулося урочисте закриття 
фестивалю за участі керівництва області. 
Кожен учасник отримав диплом та подарунок 
від організаторів. Соціальними партнерами 
заходу виступили департаменти 
облдержадміністрації: соціальної та 
молодіжної політики, інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю, а

Підтримано сім’ї, які виховують дітей 
та молодь з інвалідністю.



також служба у справах дітей 
облдержадміністрації, Вінницький
регіональний центр з фізичної культури і 
спорту інвалідів «Інваспорт», Всеукраїнська 
благодійна організація «Український фонд 
культури імені Бориса Олійника», Вінницька 
обласна організація Товариства Червоного 
Хреста України, Вінницька єпархії 
Української Православної Церкви, компанія 
«ЬАМВЯЕ».

З 20 травня по 30 червня 2018 року 
Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
Вінницькою міською організацією 
соціального розвитку та становлення окремих 
малозахищених категорій молоді «Паросток» 
реалізовано проект «Освіта протягом життя» 
для осіб з порушеннями фізичного та 
інтелектуального розвитку у громаді 
Вінниччини.

Згідно з програмою 11 та 18 червня 2018 
року проведено 2 інтегрованих тренінги 
«Партнерське спілкування» для осіб з 
порушеннями фізичного та інтелектуального 
розвитку і волонтерів; проведено щотижня 
протягом 2-х місяців 2018 року групи 
самоадвокатування для осіб з порушеннями 
фізичного та інтелектуального розвитку і 
волонтерів.

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

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

5.6) Проведення заходів щодо Зменшення кількості сімей, які За результатами оцінки потреб учасників Підтримано сім’ї  учасників 
підтримки сімей учасників________________________________________ АТО та членів їх сімей центрами соціальних________________________________________



антитерористичної операції, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах; виготовлення 
інформаційних матеріалів

перебувають у складних життєвих 
обставинах

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

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

антитерористичної операції.

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

Зменшення кількості сімей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах

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

Підтримано сім’ї, які перебувають в 
складних життєвих обставинах.

5.8) Проведення заходів до 
Міжнародного дня сім’ї, Дня 
матері, Дня батька, Дня Святого 
Миколая, Новорічних та 
Різдвяних свят, тощо

Підтримка сімей з дітьми соціально 
вразливих категорій.

В закладах освіти області проведено: 
години спілкування «Роде, наш красний», 
«Єдина родина в центрі України», «Сім’я, 
родина -  це велике диво, де дітям тепло, 
затишно, щасливо», «Моя майбутня родина»; 
родинні зустрічі «Жінкам тепле слово і квіти», 
«Щаслива родина -  багата країна»; свята 
«Миколай у гості йде», «Новорічний диво 
грай», «Казка в гості кличе всіх», «Ми вам 
даруємо тепло своїх сердець», «Тепло 
татусевих долонь», «В український рідний 
край поспішає Миколай», «Любім матерів 
своїх»; літературно-музична композиція 
«Наймиліша, найрідніша, найсвятіша»; 
загальношкільні виховні заходи «Передзвін

Формування у дітей поваги до батька, 
матері, бабусь, дідусів, родини.



Новорічних свят», «З любов’ю до матері», 
«Ой хто, хто Миколая любить», «Ти у світі у 
мене єдина»; народознавче свято «Прийди, 
прийди Миколаю»; родинні свята «Тепло 
сімейного вогнища», «Щаслива родина - 
щаслива дитина», «Моя родина як зірка 
єдина»; конкурси малюнків «Щаслива сім’я» 
«Рідна матуся», «Зима прийшла і Новий рік 
принесла»; виховні години «Майстерня 
Святого Миколая»; творча майстерня 
«Листівка Святому Миколаю»; поетичний 
ланцюжок «Український Дід Мороз»; 
фольклорне свято «Святий вечір, добрий 
вечір»; концерт для батьків «Різдвяні 
зустрічі»; благодійні акції «Чужої біди не 
буває». Благодійний марафон «Добро 
починається з мене»; кейс-уроки «Чарівний 
День Святого Миколая»; відвідання музеїв, 
театрів, інших закладів культури і мистецтва, 
організація екскурсій та туристичних поїздок 
Україною. Проведено 2500 заходів, якими 
охоплено 37000 дітей.

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



політики облдержадміністрації, а також 
соціально відповідальних партнерів, які 
долучилися до проведення заходу: ТОВ НВП 
«АКВА», ПрАТ «Вінницька харчосмакова 
фабрика», ТОВ «Рошен-Кондитер».

З метою створення святкової творчої та 
позитивної атмосфери спілкування дітей, 
сприяння духовному і фізичному розвитку 
підростаючого покоління, навчання дітей 
правильно реалізовувати свої права, дбайливо 
ставитися один до одного та до своїх батьків, 
виховання поважного ставлення до власної 
особистості, бажання виявляти творчу 
ініціативу, соціального захисту дітей і сімей, 
які потребують особливої уваги та підтримки, 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей-інвалідів, дітей, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, дітей військовослужбовців, 
працівників правоохоронних органів, які 
загинули під час виконання службових 
обов'язків, дітей із малозабезпечених, 
багатодітних сімей, дітей загиблих героїв 
Небесної Сотні, дітей внутрішньо 
переміщених осіб із АР Крим, Донецької та 
Луганської областей, дітей, батьки яких 
загинули, постраждали чи беруть 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
01 - 02 червня 2018 року у Подільському 
зоопарку проведено обласне свято 
«Дитинство -  країна мрій!» до Дня захисту 
дітей, яким охоплено 1250 дітей області. Діти 
ознайомилися з мешканцями Подільського 
зоопарку, стали учасниками розважальної 
програми з низкою захоплюючих та 
пізнавальних конкурсів, вікторин з врученням 
призів. Крім того, всі учасники заходу взяли 
участь у роботі ігрових локацій: спортивна 
естафета, гра з м ’ячем, виставка плакатів, 
робота команди інспекторів Управління 
патрульної поліції у Вінницькій області з



дітьми щодо правил особистої безпеки, робота 
команди фахівців оперативно-рятувальної 
служби управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Вінницькій області щодо формування 
свідомого та відповідального ставлення 
кожної дитини до питань особистої та 
колективної безпеки, навчання дітей правилам 
особистої безпеки, психологічної готовності 
до небезпеки та вмінню протидіяти небезпеці, 
навчання правилам надання само і 
взаємодопомоги в екстремальних ситуаціях 
тощо. Кожна дитина з нагоди свята отримала 
подарунки від Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації, а 
також від відокремленого підрозділу 
Подільський зоопарк ВОКСЛП
«Віноблагроліс».

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

В обласному академічному музично- 
драматичному театрі ім. М. Садовського 26 
грудня 2018 року відбулося традиційне 
обласне свято новорічної ялинки. У святі 
взяли участь 1200 дітей з усіх районів та міст 
області з числа дітей пільгових категорій: 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, діти з інвалідністю, діти, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, діти військовослужбовців, 
працівників правоохоронних органів та 
журналістів, які загинули під час виконання 
службових______ обов'язків,______ діти______ із_



малозабезпечених і багатодітних сімей, діти 
загиблих героїв Небесної сотні, діти 
вимушено переміщених осіб із АР Крим, 
Донецької та Луганської областей, діти, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів, діти, батьки яких 
загинули, постраждали в АТО, ООС чи беруть 
безпосередню участь в операції об'єднаних 
сил. Усім дітям вручені солодкі подарунки, 
ігрові пазли від голови обласної державної 
адміністрації та голови обласної Ради. Також, 
діти отримали сувенірний магніт, 
інформаційну закладку «Всі діти рівні у 
правах» та мали можливість розмалювати 
імбирне печиво.

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

Зниження рівня соціального 
сирітства

У 2018 році в усіх районах та містах 
обласного значення області продовжено 
проведення інформаційної кампанії 
«Прийміть дитину у родину», зокрема, 
здійснено виступи працівників ЦСССДМ на 
опікунських радах при виконкомах сільських 
та селищних рад, публікації у друкованих 
ЗМ1, виступи на радіо та телебаченні.

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

В області проводиться інформаційно- 
рекламна кампанія щодо сімейного патронату, 
в рамках якої обласним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді видано для 
розповсюдження серед населення флаєри 
«Станьте патронатними вихователями!» 
(тираж 10000 екземплярів). Флаєр містить 
інформацію про порядок створення та 
діяльності сім’ї патронатного вихователя, 
влаштування, перебування дитини в сім’ї, 
порядок оплати послуг патронатного

Продовжено проведення 
інформаційної кампанії «Прийміть 
дитину у родину»;
поліпшено поінформованість широких 
верст населення;
продовжено роботу щодо розвитку 
інституту сімейного влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.



вихователя та виплати соціальної допомоги на 
утримання дитини в його сім’ї.

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

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

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

В області триває робота щодо 
впровадження послуги сімейного патронату. 
Станом на 01.01.2019 року підготовлено З 
сім’ї кандидатів у патронатні вихователі, які 
перебувають у процесі створення патронатних 
сімей.

Службою у справах дітей обласної 
держадміністрації вживаються заходи щодо 
зменшення чисельності дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які



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

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

Станом на 31 грудня 2018 року в області 
94,03 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, охоплено 
сімейними формами виховання.

За оперативними даними станом на 
31.12.2018 року на первинних обліках служб у 
справах дітей райдержадміністрацій та 
міських рад міст обласного значення 
перебуває 2363 дитини-сироти та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. З них: 
1665 дітей перебувають під опікою, 
піклуванням громадян, 557 -  в прийомних 
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 
99 -  в інтернатних закладах всіх форм 
підпорядкування, 1 -  виховується в закладі, 
створеному благодійними та громадськими 
організаціями, 20 -  навчаються у вищих 
навчальних закладах, професійно-технічних 
училищах різних рівнів акредитації, 21 -  в 
тимчасових формах влаштування (10 - в 
сім’ях родичів, знайомих, 6 - центрах 
соціально-психологічної реабілітації дітей, 5 - 
інше, тощо).

За оперативною інформацією в області 
станом на 31.12.2018 року функціонує 57 
дитячих будинків сімейного типу та 135



і

і

прийомних сімей, в яких на вихованні 
перебуває 640 дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа.

3 початку 2018 року в області створено 
11 прийомних сімей, 2 дитячих будинки 
сімейного типу. У 2018 році до сімейних форм 
виховання (дитячі будинки сімейного типу, 
прийомні сім’ї) влаштовано 74 дитини-сироти 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з них 65 -  віком від 6 до 18 років.

Станом на 31.12.2018 року в інтернатних 
закладах всіх форм підпорядкування 
виховувалися 99 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
Протягом 2018 року кількість таких дітей в 
цих закладах зменшилася на 27 дітей (станом 
на 31.12 .2017- 126 дітей).

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

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

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

Для висвітлення тем, що стосуються 
особливостей роботи з дітьми, які можуть 
мати затримку психічного розвитку чи 
розумову відсталість легкого та помірного 
ступеня, до проведення навчання залучався 
практичний психолог обласної 
психоневрологічної лікарні.

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

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

6.3) Проведення навчань за 
Програмою підвищення

Підвищення виховного потенціалу 
прийомних батьків та батьків-

У 2018 році Вінницьким обласним 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та

Підвищено виховний потенціал 
прийомних батьків та батьків-



кваліфікації прийомних батьків та 
батьків-вихователів, патронатних 
вихователів

вихователів молоді проведено навчання у 10 групах із 
підвищення виховного потенціалу прийомних 
батьків та батьків-вихователів. Участь у 
проведенні заходів брали практичні 
психологи, психотерапевти, фахівці 
Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, служби у справах дітей 
облдержадміністрації. Підвищення 
кваліфікації пройшли 120 прийомних батьків 
та батьків-вихователів. За результатами 
навчань підготовлено рекомендації, які 
містять конкретні заходи стосовно 
подальшого соціального супроводження 
прийомних дітей та дітей-вихованців.

вихователів, патронатних вихователів.

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

Зростання якості надання соціальних 
послуг

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

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

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

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

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

Підвищено виховний працівників 
прийомних батьків та батьків- 
вихователів



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

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

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

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

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

На території області станом на 
25.12.2018 року на обліку служб у справах 
дітей районних держадміністрацій та міських 
рад міст обласного значення перебуває 17 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які переміщені із 
зони проведення ООС та тимчасово 
окупованої території. Зазначені діти 
виховуються в сімейних формах виховання.

В області функціонує 4 прийомні сім’ї з 
числа внутрішньо переміщених осіб в 
с. Слобода Дашковецька Вінницького району 
(1 - прийомна дитина та 1- рідна); в 
м. Хмільник (1 - прийомна дитина, 3 - рідних); 
в м. Погребище (4 - прийомних дитини, 1

Підвищено виховний потенціал 
прийомних батьків та батьків- 
вихователів;
підвищено рівень надання соціальних 
послуг.



дитина під опікою та 4 - рідних) та в с. 
Шпиків Тульчинського району (1 прийомна 
дитина).

В області станом на 25.12.2018 року під 
опікою/піклуванням перебуває 11 дітей в 11 
сім’ях громадян, які переселились з 
Донецької, Луганської областей та АР Крим. 
На даний час зазначені сім’ї проживають в 
помешканнях своїх родичів та в орендованих 
будинках у Козятинському, Могилів- 
Подільському, Муровано-Куриловецькому, 
Немирівському, Погребищенському районах, 
в містах Вінниця та Жмеринка.

Службами у справах дітей 
райдержадміністрацій та міських рад міст 
обласного значення з метою реалізації вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 
05.04.2017 р. № 268 «Про затвердження 
Порядку надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів» проводиться 
координаційна робота. Надаються 
роз’яснення батькам та іншим законним 
представникам щодо підстав для 
встановлення статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів та порядку його 
оформлення. Здійснюється щомісячний 
моніторинг проведеної в районах та містах 
області роботи щодо виявлення дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів.

За оперативними даними служб у 
справах дітей райдержадміністрацій та 
міських рад міст обласного значення станом 
на 25.12.2018 року надано статус 15 дітям: в 
м. Вінниця, м. Ладижин, в Бершадському, 
Калинівському, Липовецькому,
Хмільницькому, Мурованокуриловецькому 
районах.

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації в межах власних 
повноважень здійснює контроль за



дотриманням прав та інтересів 
вищезазначеної категорії дітей.

7. Підвищення рівня 
економічної активності та 
самостійності сімей 
7.1) Проведення інформаційно- 
просвітницьких заходів щодо 
популяризації сімейного 
підприємництва, у тому числі в 
сільській місцевості, роз’яснення 
можливостей реалізації 
підприємницької ініціативи сімей 
у сфері побутових послуг, 
громадського харчування, 
організації фермерських 
господарств, зеленого туризму 
тощо

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

Проведено 39 навчальних семінарів для 
жителів села «Ефективне ведення сільського 
господарства», у яких взяли участь 519 осіб.

Близько 90% професій, підготовка яких 
здійснюється у ПТНЗ спрямовані на роботу у 
підприємництві та малому бізнесі. У 2018 році 
випущено та направлено для 
працевлаштування на підприємства, установи 
і організації 5784 кваліфікованих робітників 
та «молодших спеціалістів». Отримали 
кваліфікацію із двох і більше професій, що 
сприяє їх працевлаштуванню понад 80% 
випускників. Станом на 10.08.2018 р. 
працевлаштовані 75% випускників. 
Працевлаштування продовжується. 
Підвищенню рівня кваліфікації, спрямуванню 
на роботу у малому бізнесі сприяє організація 
виробничої практики на кращих 
підприємствах держави та Європейського 
союзу, зокрема 46 учнів перебували на 
практиці у Болгарії у санаторіях 
(обслуговування сфери туризму та 
громадського харчування).

Закладами професійно-технічної освіти 
здійснюється значна профорієнтаційна 
робота: ознайомлення школярів із 
професіями, які готуються в училищах; 
ознайомлення батьків учнів із професіями, які 
готуються в училищах спільно із 
старшокласниками шкіл проведення 
фізкультурно-спортивних заходів; презентація 
професій ліцею студентами випускних курсів 
через виступи агітбригад; проведення 
внутрішніх училищних конкурсів професійної 
майстерності серед студентів та майстрів 
виробничого навчання із запрошенням 
випускників шкіл; запрошення школярів на 
регіональні, обласні, Всеукраїнські конкурси 
професійної майстерності, де беруть участь 
студенти та педагоги училища; участь училищ 
у ярмарках професій, які проводяться спільно

Надано інформацію шукачам роботи 
щодо сімейного підприємництва, у 
тому числі в сільській місцевості, 
роз’яснення можливостей реалізації 
підприємницької ініціативи сімей у 
сфері побутових послуг, громадського 
харчування, організації фермерських 
господарств, зеленого туризму тощо

Підвищено рівень економічної 
активності сімей та оптимізації 
соціального захисту сімей з дітьми.



із службами зайнятості; надання допомоги 
школярам щодо свідомого підходу до вибору 
професій, залучивши психологів училищ та 
шкіл; інформація про навчальний заклад через 
засоби масової інформації -  статті в газетах, 
телерепортажі про життя ліцею, презентація 
окремих професій та спеціальностей, 
актуальні інтерв’ю із колишніми 
випускниками, які стали успішними.

Традиційним став фестиваль технічної 
творчості учнів професійно-технічних 
навчальних закладів «Творча молодь 
Вінниччини», яким завершується навчальний 
рік. У фестивалі у 2018 році взяли участь 
близько 1500 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.

Оформлено пересувні виставки, 
фотомонтажі, які відображають зміст 
навчання, життя і побут навчання в ПТНЗ. У 
професійно-технічних навчальних закладах 
області організовано постійно діючі виставки 
та виставки-продажі продукції, виробленої у 
майстернях.

Барським районним центром зайнятості 
постійно проводяться бесіди «Як організувати 
свою справу», «Особливості створення 
фермерського господарства», за потребою 
надаються індивідуальні консультації 
бажаючим відкрити свою справу, лекції «Як 
знайти себе в різноманітті професій» та 
зустрічі з представниками Барського осередку 
зеленого туризму (с. Гайове).

Фахівці Калинівського районного центру 
СССДМ проводять індивідуальні та групові
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заходи з безробітними (всього 26 заходів) з 
метою орієнтації та популяризації сімейного 
підприємництва. Протягом звітного періоду 
одноразову допомогу по безробіттю для 
зайняття підприємницькою діяльністю 
отримала жінка до 35 років с. Корделівка -  
роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах продуктами харчування, напоями, 
тютюновими виробами.

Літинським та Хмільницьким районними 
центрами зайнятості проведено семінари 
навчання для безробітних району, щодо 
популяризації сімейного підприємництва.

Мурованокуриловецьким районним 
центром зайнятості організовано 4 семінари 
орієнтації на зайняття підприємницькою 
діяльністю, охоплено 44 безробітних.

Немирівським районним центром 
зайнятості проводено семінари, тренінги з 
особами та членами їх сімей, що перебувають 
на обліку щодо залучення до сімейного 
підприємництва в сільській та міській 
місцевості. В районі створені сімейні 
фермерські господарства.

В Оратівському районі популяризація 
сімейного підприємництва здійснювалася 
через ЗМІ. В районній програмі передбачено 
надання кредитів на започаткування бізнесу.

В м. Жмеринка відбувся другий семінар 
Фонду сприяння розвитку малих та середніх 
підприємств (Фонд МСП) в рамках проекту 
«Партнерство для розвитку міст» (Проект 
«ПРОМІС»). Проведено 1 тренінг в рамках 
проекту «ПРОМІС»: по залученню грантових 
коштів на створення власної справи; по 
розвитку сприятливого середовища для 
малого і середнього бізнесу; по просуванню 
продукції на міжнародні ринки; про сімейні 
форми бізнесу та підприємництва.

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

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

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

У Вінницькій обласній філармонії

Учасників семінарів поінформовано 
про механізми організації та 
створення власної справи



власної справи ім. М.Д. Леонтовича «Плеяда» відбувся 
профорієнтаційний захід «ПрофіСтарт»: 
обери своє майбутнє». Організатори заходу: 
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації, Вінницький обласний 
центр зайнятості та Вінницький державний 
центр естетичного виховання учнів 
професійно-технічних навчальних закладів. 
Заклади професійної/професійно-технічної 
освіти м. Вінниця презентували робітничі 
професії; учні навчальних закладів проводили 
майстер-класи з використанням новітніх 
технологій, сучасних матеріалів та вимог 
часу. Найцікавішими серед них стали: 
«обробка ювелірних виробів», «нанесення 
рідких шпалер», «фотограф, фотосесія в 
студії», «альтернативна енергетика», «секрети 
створення декоративного оздоблення 
швейних виробів», «моделювання сучасних 
зачісок», «декорування поверхонь за 
європейськими технологіями», «ліплення з 
глини», «петриківський розпис», «фантазії 
візажу та плетіння волосся», «сучасний декор 
тортів на замовлення», «виготовлення 
корпусних меблів» тощо.

У заході взяли участь та презентували 
свої виробництва Державне підприємство 
«Електричні системи», «Вагііпек», 
«Промавтомптика», ПрАТ «Вінницький 
олійножировий комбінат» та інші 
підприємства. Взяли участь 150 учасників.

Структурні підрозділи
райдержадміністрацій та міських рад міст 
обласного значення спільно з міськрайонними 
центрами зайнятості постійно проводять 
заходи щодо організації та створення власної 
справи.

Зокрема, Барським районним центром 
зайнятості проведено семінари, бесіди, лекції, 
тренінги щодо організації та створення 
власної справи «Як організувати свою 
справу», зустрічі із представниками соціально 
відповідального бізнесу та інші заходи._______



Спеціалісти Іллінецької районної філії 
Вінницького ОЦЗ проведено 24 семінари з 
організації підприємницької діяльності «Як 
розпочати власну справу», в яких взяли участь 
269 безробітних, з них 61 молода особа віком 
до 35 років. Відділом освіти, молоді та спорту 
Іллінецької РДА спільно з Іллінецьким 
державним аграрним коледжем у лютому 
2018 року проведено семінар для лідерів 
студентського самоврядування «Співпраця з 
місцевими органами влади», на якому 
розглянуто одне із питаннь створення власної 
справи.

Управлінням праці та соціального 
захисту населення Вінницької РДА спільно з 
комунальним закладом «Вінницький 
районний будинок дитячої та юнацької 
творчості» проведено у лютому 2018 року 
року семінар для лідерів учнівського 
самоврядування «Співпраця з місцевими 
органами влади», на якому розглянуто 
питання щодо створення власної справи.

У Мурованокуриловецькому районі з 
метою активації роботи щодо розвитку 
підприємництва на селі, постійно проводиться 
просвітницька робота для бажаючих відкрити 
власний бізнес. Протягом звітного періоду 
проведено 4 навчальних семінари. Охоплено 
2062 безробітних мешканців села.

В Оратівському районі проведено 4 
семінари щодо організації та створення 
власної справи, охоплено 108 осіб.

Теплицькою районною службою 
зайнятості проведено 114 семінарів (3 - 
виїздні) щодо створення власної справи, 
участь в яких взяли 1375 осіб.

Немирівським районним центром 
зайнятості проводиться роз’яснювальна 
робота щодо надання одноразової допомоги 
для відкриття власної підприємницької 
діяльності.

Хмільнцьким районним центром 
зайнятості у 2018 році проведено 1 цільовий



груповий профорієнтаційний семінар «Як 
розпочати свій бізнес?» за участю 3 
безробітних. Три особи з числа безробітних 
жінок-інвалідів взяли участь у тренінгу з 
організації підприємницької діяльності, 
проведеним ГО «Вісь». Дві особи навчались 
на курсах цільового призначення «Основи 
малого бізнесу» на базі ДПТНЗ «Вінницький 
ВМПУ».

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

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

Структурні підрозділи 
райдержадміністрацій та міських рад міст 
обласного значення спільно з міськрайонними 
центрами зайнятості постійно проводять 
семінари «Жінка на ринку праці», тренінги з 
пошуку роботи для жінок, які тривалий час 
перебувають у декретній відпустці або не 
працюють за сімейними обставинами.

Підвищено рівень економічної 
активності сімей та оптимізації 
соціального захисту сімей з дітьми.

ї ї .  Запобігання та п ротидія домашньому насильству
8. Удосконалення механізму 
взаємодії у сфері запобігання та 
протидії домашньому 
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 розгляду питань, які 
потребують міжгалузевої узгодженої 
співпраці, у 2018 році проведено 6 засідань 
робочої групи з питань запобігання та 
протидії домашньому насильству 
Міжвідомчої ради з питань сім'ї, тендерної 
рівності, запобігання домашньому насильству 
та протидії торгівлі людьми.

Крім того, 27-28 листопада 2018 року 
проведено стратегічну сесію робочої групи 3 
питань запобігання та протидії домашньому 
насильству Міжвідомчої ради з питань сім'ї, 
тендерної рівності, запобігання домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми. В 
результаті напрацьовано проекти Стратегії 
міжвідомчої взаємодії з питань запобігання 
домашньому насильству на Вінниччині на 
2019 - 2021 роки та Обласного плану заходів 
із запобігання та протидії домашньому 
насильству на 2019 рік.

Посилення механізму взаємодії у сфері 
запобігання та протидії домашньому 
насильству

1

9. Підвищення рівня обізнаності 
суспільства щодо форм та 
проявів домашнього 
насильства, його причин та

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

3 метою підвищення рівня обізнаності 
населення у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству, в рамках 
Всеукраїнської акції «16 днів проти

Формування толерантного ставлення 
до дітей в сім’ї, негативного ставлення 
до насильницької моделі сімейних 
відносин



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

формування нетерпимого 
до насильницької моделі 
відносин

\

і

ставлення
сімейних

насильства» проведено низку заходів. 
Зокрема, з метою привернення уваги до 
проблеми вчинення домашнього насильства 
та насильства за ознакою статі 23 листопада 
2018 року у м. Вінниця помаранчевим 
кольором підсвічено Водонапірне вежу, 
Вінницьку обласну державну адміністрацію, 
Головне управління Національної поліції 
України у Вінницькі області.

Крім того, в області здійснено підсвітку 
таких будівель: Гайсинська районна державна 
адміністрація, Оратівська районна державна 
адміністрація, Могилів-Подільська міська 
рада, Барський районний центр дозвілля, 
Іллінецька районна державна адміністрація та 
міська рада, Тульчинський районний будинок 
культури, Томашпільська районна державна 
адміністрація та районна рада, Теплицька 
районна державна адміністрація, селищна 
рада та будинок культури.

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

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

В рамках відзначення Міжнародного дня 
людей з інвалідністю Департаментом 
соціальної та молодіжної політики 30 
листопада 2018 року проведено круглий стіл 
«Міст взаємодії -  співробітництва для 
поліпшення життя людей з інвалідністю у 
Вінницькій області».

За ініціативи Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 2 
грудня 2018 року організована та проведена 
інформаційна акція «Профілактика ВІЛ-



СНІДу на робочих місцях» для підприємств 
Вінницької області незалежно від форм 
власності, зокрема для трудового колективу 
регіональної газової компанії «Вінницягаз».

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

У закладах освіти області проведено:
- виховні години, бесіди з елементами 

тренінгу «Життя без насильства», «Конвенція 
ООН про права дитини», «Насильство, та як 
його уникнути», конкурси малюнків «Світ без 
насильства», засідання за круглим столом 
«Насилля як вид неправильного виховання», 
«Ні! Торгівлі людьми», «Домашнє 
насильство, його причини та наслідки», 
«Мистецтво спілкування у сім’ї», «Дитина та 
її права»;

конкурси малюнків «Світ без 
насильства»;

засідання за круглим столом 
«Насильство, як вид неправильного 
виховання», «Домашнє насильство, його 
причини та наслідки».

Загалом проведено 883 заходів, якими 
охоплено 17300 дітей.

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

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

За сприяння Департаменту соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
громадською організацією «Бюро 
інституційного розвитку» виготовлено та 
розповсюджено:

- буклети «Захистимо родину від 
насильства» А-4 (тираж 3000 прим.);

- картки «Зупини домашнє насильство» 
А-7 (тираж 100 прим.);

- листівки «Насильства в сім’ї? Отримай 
допомогу» А-4 (500 прим.);

- браслети силіконові «Я - проти 
насильства» (200 штук);

повітряні кульки «Я - проти

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



\
•\

насильства!» (300 штук);
- відеоролики (3 штуки): «Принижує і 

здіймає руку. Це насильство!», «Кричить і 
залякує. Це може бути насильство!», «Лінія 
довіри», які транслювались у ТРЦ 
«МЕГАМОЛЛ», ТРЦ «СКАЙ ПАРК», ТРЦ 
«ІЗУМРУД», «Прозорих офісах» Вінницької 
міської ради, телеканалах «Віта», «Доба».

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

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

Для працівників психологічної служби 
районів, міст, ОТГ області проведено 3 
засідання інтервізійних груп працівників 
психологічної служби на теми: «Участь 
працівників психологічної служби у 
проведенні інформаційно-просвітницьких 
заходів з учасниками • освітнього процесу з 
питань запобігання та протидії домашньому 
насильству, у тому числі стосовно дітей та за 
участю дітей» та «Протидія булінгу в 
учнівському середовищі. Формування 
толерантно-безпечного середовища у закладах 
загальної середньої освіти». Загалом 
проведено 3 заходи, якими охоплено 177 
педагогів.

10. Забезпечення діяльності 
системи моніторингу у сфері 
запобігання та протидії 
домашньому насильству, 
оцінки ефективності заходів, що 
здійснюються на 
національному та 
регіональному рівнях 
10.1) Організація і проведення

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



соціологічних, правових, 
психолого-педагогічних та інших 
досліджень у сфері домашнього 
насильства, його причин та 
наслідків
2) Проведення вибіркового 
моніторингу діяльності суб’єктів, 
які здійснюють заходи щодо 
запобігання та протидії 
домашньому насильству

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

У 2018 році проведено моніторинг 
діяльності суб’єктів взаємодії у сфері 
запобігання та протидії домашньому 
насильству Немирівського району. За 
результатами надано рекомендації щодо 
покращення міжвідомчої співпраці.

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

11. Підвищення рівня 
професійної компетенції 
працівників державних органів 
щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству.
11.1) Впровадження навчальних 
програм для соціальних 
працівників та інших спеціалістів, 
які надають соціальні послуги 
особам, які постраждали від 
домашнього насильства, з 
урахуванням стандартів щодо 
надання необхідної допомоги 
зазначеній категорії осіб

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

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

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

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

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

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

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

Крім того, протягом вересня -  жовтня

Підвищено рівень професійної 
компетенції працівників державних 
органів щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству



2018 року центрами проведено єдиний 
методичний день з питань практичної 
реалізації нових нормативних актів Кабінету 
Міністрів України в частині запобігання та 
протидії домашньому насильству. Матеріали 
для проведення цих заходів розробляються 
Вінницьким обласним ЦСССДМ.

У вересні 2018 року Вінницьким 
обласним ЦСССДМ проведено одноденний 
семінар для психологів та практичних 
психологів ЦСССДМ області з питань 
особливостей надання допомоги особам, 
постраждалим від домашнього насильства (30 
учасників).

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

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

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

3 метою визначення дієвих механізмів 
апробування та впровадження інноваційних 
підходів щодо надання допомоги особам, які 
постраждали від гендерно-зумовленого 
насильства, в тому числі жінкам з вразливих 
соціальних груп, 31 травня 2018 року у 
м. Вінниця відбувся Обласний форум 
«Впровадження нових механізмів запобігання 
та протидії домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі». Участь у заході 
взяли заступник представника Фонду ООН у 
галузі народонаселення в Україні Павло 
Замостьян, народний депутат України Ірина 
Луценко, заступник Міністра соціальної 
політики України Наталія Федорович, перший 
заступник голови Вінницької обласної 
державної адміністрації Андрій Гижко, 
заступник голови Вінницької обласної Ради 
Михайло Кременюк, а також представники 
Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області та підпорядкованих йому

Підвищено рівень професійної 
компетенції працівників державних 
органів щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству



територіальних підрозділів, голови районних 
державних адміністрацій, міст обласного 
значення та об’єднаних територіальних 
громад області, громадських організацій та 
засобів масової інформації.

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

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

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

Усім особам, які постраждали від 
домашнього насильства, надається відповідна 
допомога.

Протягом 2018 року до центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
області надійшло 565 повідомлень/звернень 
щодо фактів домашнього насильства або 
реальної загрози його вчинення.

За результатами перевірки фактів 
вчинення насильства на облік центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
області взято 61 сім’ю як таких, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах, з них під соціальний супровід -  
ЗО.

Серед вищезазначених повідомлень/ 
звернень 57 стосувались сімей, в яких діти 
постраждали від жорстокого поводження. Ці 
факти підтвердилися стосовно 29 сімей, в 
яких постраждали від домашнього насильства 
46 дітей; 27 сімей (42 дитини) охоплено 
соціальним супроводом.

Створено дієві механізми допомоги та 
захисту осіб, які постраждали від 
домашнього насильства 
Надано соціальні послуги сім’ям, в 
яких виявлено факти домашнього 
насильства

12.2) Здійснення аналізу щодо 
потреб територіальних громад у 
створенні установ (закладів) для

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

В рамках проекту «Комплексний підхід 
до вирішення проблеми насильства щодо 
жінок та дівчат в Україні», реалізацію якого у

Розпочато створення дієвих механізми 
допомоги та захисту осіб, які 
постраждали від домашнього



допомоги особам, які 
постраждали від домашнього 
насильства

насильства Вінницькій області розпочато МБФ 
«Українська фундація громадського здоров’я» 
за фінансової підтримки Фонду 
народонаселення ООН в Україні та сприяння 
Міністерства соціальної політики України, у 
2018 році продовжено роботу 4-х мобільних 
бригад соціально-психологічної допомоги, які 
створено на базі Вінницького обласного, 
Барського, Гайсинського та Могилів- 
Подільського районних центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. Основними 
напрямами проекту є профілактика 
домашнього насильства, надання соціальної 
та психологічної допомоги постраждалим, 
проведення просвітницьких заходів з метою 
підвищення рівня обізнаності населення та 
взаємодії відповідальних структур з питань 
протидії насильству. Послугами в рамках 
проекту охоплено 8 районів та 1 місто 
обласного значення області. Протягом 2018 
року здійснено 691 виїзд та надано 1822 
консультації (кількість осіб щодо яких 
складено та надіслано до УФГЗ електронні 
анкети. Без врахування членів їх сімей, яким 
надавались консультації та підтримка в ході 
роботи) особам, які постраждали від 
домашнього насильства.

насильства
Діють мобільні бригади соціально- 
психологічної допомоги

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

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

У Вінницькій області функціонують 
Вінницький та Жмеринський обласні центри 
соціально-психологічної реабілітації дітей та 
Козятинський обласний соціальний центр 
матері та дитини.

У травні 2018 році розпочав 
функціонування Притулок для тимчасового 
перебування жінок, які постраждали від 
домашнього насильства. Протягом звітного 
періоду послугами притулку скористались 30 
жінок із 37 дітьми, надано -  730 послуг:

групових та індивідуальних 
консультацій -  320 (втому числі для 30 жінок 
-  227 та 37 дітей -  93);

- юридичних консультацій -  187 для ЗО 
жінок;

Надана допомога та захист особам, які 
постраждали від домашнього 
насильства



групових та індивідуальних 
соціальними працівниками -  223 (з них для ЗО 
жінок -  143 та 37 дітей -  79).

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

Формування ненасильницької моделі 
поведінки у осіб, які вчинили 
домашнє насильство

Протягом 2018 року в області проведено 
8 програм для кривдників. Програми 
проведені за власною ініціативною осіб, які 
вчинили домашнє насильство, на добровільній 
основі.

III. Забезпечення рівних п рав 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

Засідання обласної Міжвідомчої ради з 
питань сім’ї, тендерної рівності, запобігання 
домашньому насильству та протидії торгівлі 
людьми відбулося 25 квітня 2018 року. На 
заході розглянуті такі питання:

1. Про обговорення виконання завдань і 
заходів, передбачених постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.04.2018 року № 273 
«Про затвердження Державної соціальної 
програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 
2021 року».

2. Про утворення робочих групи (із 
залученням представників місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, наукових установ та 
громадських організацій (за згодою їх 
керівників) для підготовки пропозицій щодо 
ефективної реалізації в області державної 
політики з питань сім’ї, тендерної рівності, 
запобігання домашньому насильству та 
протидії торгівлі людьми).

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

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

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

Налагоджено співпрацю Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації з громадською 
організацією «Відкрите суспільство» щодо 
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 міжвідомчої взаємодії з 
питань рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків

Департаментом цивільного захисту 
облдержадміністрації організована робота з 
розробки рекомендацій, пам’яток для 
населення про можливий ризик під час

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



надзвичайних ситуацій та способи дій і 
поведінку, якої слід дотримуватися.

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

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

15.2) проведення семінарів та 
тренінгів для представників 
територіальних громад, лідерів 
фомадських організацій, 
соціально відповідального 
бізнесу, ЗМІ, тощо

Розширення доступу 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 
рівності

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

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

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

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

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

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

16. Застосування інструментів 
тендерного інтегрування
16.1) розроблення методичних 
рекомендацій із застосування 
тендерних підходів у роботу 
місцевих органів влади з 
урахуванням особливостей

Впровадження тендерних підходів у 
роботу місцевих органів влади

На базі Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій Вінницької області 
протягом 2018 року проведено навчання 
державних службовців з тендерних питань,

Впроваджено тендерні підходи у 
роботу місцевих органів влади



області зокрема:
- у рамках професійних програм 

(двотижневе навчання) проведено 17 заходів, 
якими охоплено 731 особу;

- у рамках короткострокових семінарів 
-  5 заходів, якими охоплено 100 осіб;

- у рамках постійно діючих курсів -  1 
захід, яким охоплено 53 особи.

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

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

Впровадження тендерних підходів у 
роботу місцевих органів влади

До курсів підвищення кваліфікації 
педпрацівників КВНЗ «Вінницька академія 
неперервної освіти» включено спецкурси 
«Гендерні стандарти сучасної освіти», 
«Аспекти тендерного виховання дітей в сім’ї».

Впроваджено гендерні підходи у 
роботу місцевих органів влади

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

Впровадження тендерних підходів у 
роботу місцевих органів влади

У 2018 році робочою групою з 
впровадження та реалізації в області проекту 
«Гендерне бюджетування в Україні», 
утвореною розпорядженням голови 
Вінницької облдержадміністрації від 
24.01.2018 № 41, проводився тендерно- 
бюджетний аналіз «Обласної цільової 
соціальної програми оздоровлення, 
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
до 2018 року», затвердженої рішенням 24 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 17.04.2014 № 
689.

Впроваджено гендерні підходи у 
роботу місцевих органів влади

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

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

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації на сторінці 
сайту облдержадміністрації та в соціальній 
мережі РасеЬоок розміщено статистичні дані, 
сегреговані за статтю, з питань протидії 
торгівлі людьми, попередження тендерно 
зумовленого насильства.

Створені сприятливі умови для 
визначення потреб жінок та чоловіків

У відомчих статистичних звітах 
передбачені графи щодо залучення 
дівчат спортом, серед фізкультурних 
кадів.

17.2) підготовка статистично- 
аналітичних звітів забезпечення

Розширення переліку статистичних 
показників, диференційованих за

Головне управління статистики у 
Вінницькій області підготувало статистичні

-



рівних прав та можливостей в 
області за різними сферами

статтю та створення сприятливих 
умов для визначення потреб жінок 
та чоловіків

збірники «Жінки і чоловіки на Вінниччині» 
(дата виходу збірника за 2017 рік -  17 вересня 
2018 року) та «Економічна активність 
населення області» (дата виходу збірника за 
2017 рік -  ЗО жовтня 2018 року), у яких 
статистичні дані та аналітичні матеріали 
представлені в тендерному аспекті.

Крім того, підготовлено Інфографіку 
щодо окремих показників у тендерному 
аспекті.

У серпні 2018 року розроблено 
«Гендерний профіль Вінницької області». 
Крім того, тендерні профілі розроблені на 
рівні районів, міст обласного значення та 
об’єднаних територіальних громад. Зокрема, в 
Тульчинському районі проведено 
дослідження та створено гендерний профіль 
району, проведено аналіз чисельності жителів 
району (з точки зору тендерного підходу), 
розподілу жіночого населення за основними 
віковими групами, розподілу посадових осіб 
органів місцевого самоврядування за статтю 
та категоріями посад та поширено 
інформаційні матеріали щодо тендерного 
співвідношення жінок та чоловіків в районі.

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

Підвищення обізнаності державних 
службовців з тендерних питань

На базі Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій Вінницької області 
протягом 9 місяців 2018 року проведено 
навчання державних службовців з тендерних 
питань, зокрема:

- у рамках професійних програм 
(двотижневе навчання) проведено 11 заходів, 
якими охоплено 543 особи;

- у рамках короткострокових семінарів 
- 4  заходи, якими охоплено 77 осіб;

-  у рамках постійно діючих курсів -  1 

захід, яким охоплено 53 особи.
До курсів підвищення кваліфікації 

педпрацівників КВНЗ «Вінницька академія

Підвищено обізнаність державних 
службовців з тендерних питань



неперервної освіти» включено спецкурси: 
«Тендерні стандарти сучасної освіти» 
(заступники директорів з виховної роботи, 
вчителі музичного та образотворчого 
мистецтва, початкових класів; охоплено 806 
осіб), «Аспекти тендерного виховання дітей у 
сім’ї» (педагоги-організатори, вихователі груп 
продовженого дня; охоплено 227 осіб).

3 метою підвищення рівня 
поінформованості населення про подолання 
тендерних стереотипів на базі Вінницької 
академії неперервної освіти проведено 
засідання за круглим столом з теми: «Стать та 
тендер: тендерні стереотипи» (охоплено 103 
особи з числа практичних психологів та 
соціальних педагогів).

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 
службовців з тендерних питань

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

Підвищено обізнаність державних 
службовців з тендерних питань

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

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.

3 метою підвищення обізнаності з 
гендерно-орієнтованого бюджетування нові 
члени робочої групи 2 0 - 2 1  лютого 2018 року 
взяли участь у навчальному тренінгу «Суть та 
етапи гендерно-орієнтованого 
бюджетування».

Крім того, представниця робочої групи 
взяла участь у Другій школі тренерів з 
гендерно-орієнтованого бюджетування. В 
результаті закінчення цієї школи тренерів у

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



нашій області є підготовлений тренер, який 
зможе проводити навчальні тренінги-семінари 
з гендерно-орієнтованого бюджетування, що 
поглибить розуміння бюджетного процесу 
працівниками органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій області.

і

19.2) проведення навчальних 
семінарів, тренінгів, круглих 
столів для розпорядників коштів, 
державних службовців та інших з 
питань гендерного бюджетування 
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Розширення доступу жінок і 
чоловіків до товарів і послуг з 
урахуванням актуальних потреб

4

1 іІ

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

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

У 2018 році робочою групою з 
впровадження та реалізації в області проекту 
«Гендерне бюджетування в Україні», 
утвореною розпорядженням голови 
Вінницької облдержадміністрації від 
24.01.2018 № 41, проводився тендерно- 
бюджетний аналіз «Обласної цільової 
соціальної програми оздоровлення, 
відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
до 2018 року», затвердженої рішенням 24 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 17.04.2014 № 
689.

В ході проведеного аналізу за 2016-2017 
роки виявлено низку тендерних розривів та 
розбіжностей у проведенні оздоровлення та 
відпочинку за рахунок коштів обласного 
бюджету. Результати роботи групи, а також 
пропозиції щодо подальшого запровадження 
гендерно-орієнтованого бюджетування в 
області загалом та зокрема за програмними 
напрямками оздоровлення та відпочинку 
викладено у звіті, який надіслано 
всеукраїнським координаторам ГОБ-проекту.

Розширено доступ дівчат та хлопців до 
товарів і послуг з урахуванням 
актуальних потреб



Крім того, прийнято розпорядження 
голови облдержадміністрації від 21 червня 
2018 року № 531 «Про затвердження плану 
заходів з впровадження та реалізації в області 
проекту «Гендерне бюджетування в Україні» 
на 2018-2019 роки». Метою цього 
розпорядження є подальше запровадження 
елементів гендерного бюджетування при 
внесенні змін до обласного бюджету на 2018 
рік та складанні проекту обласного бюджету 
на 2019 рік і наступні роки, організація 
планомірної роботи з реалізації пропозицій 
робочої групи, визначення виконавців 
запланованих заходів та встановлення 
термінів їх виконання. Серед основних 
рекомендацій та завдань цього розпорядження 
(в частині зменшення тендерних розривів) 
наступні:

запровадження моніторингу та 
проведення детального аналізу, в тому числі із 
застосуванням тендерних показників, стану 
виконання завдань та заходів Програми 
оздоровлення та відпочинку, а також 
фінансування їх за рахунок коштів обласного 
бюджету та інших джерел;

- при підготовці проекту нової обласної 
комплексної соціальної програми 
оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, 
розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку на 2019 рік та 
наступні роки -  виділення результативних 
показників окремо за напрямками 
«оздоровлення» (21 день) та «відпочинок» (14 
днів);

- розробка заходів щодо охоплення у 
2019-2020 роках більшої кількості дітей, 
зокрема, дітей усіх пільгових категорій 
послугами з оздоровлення та відпочинку за 
кошти обласного бюджету за відповідною 
обласною програмою;

опрацювання питань покращення 
надання послуг з відпочинку та оздоровлення 
і підготовка на підставі цього пропозицій



щодо збільшення обсягу видатків за 
відповідною програмою з метою підвищення 
рівня охоплення дітей саме оздоровленням у 
2018 - 2019 роках, а також підвищення 
ефективності та результативності
використання бюджетних коштів на 
оздоровлення та відпочинок;

- підготовка пропозицій Департаментом 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації щодо збільшення у 
2018-2019 роках охоплення сільських дітей 
послугами оздоровлення та відпочинку за \ 
рахунок коштів обласного бюджету за і 
відповідною обласною програмою;

- врахування Департаментом фінансів 
облдержадміністрації необхідності 
застосування елементів гендерного 
бюджетування при підготовці проекту 
розпорядження голови облдержадміністрації 
«Про складання проекту обласного бюджету 
за програмно-цільовим методом на 2019 рік та 
прогнозу обласного бюджету на 2020-2021 
роки»;

ініціювання головними
розпорядниками коштів обласного бюджету 
(при підготовці бюджетних запитів на 2019 
рік) включення результативних показників за 
гендерною ознакою не менш як до двох 
бюджетних програм (на вибір відповідного 
галузевого головного розпорядника коштів 
обласного бюджету) в галузях соціально- 
культурної сфери, що фінансується з 
обласного бюджету;

ініціювання головними 
розпорядниками коштів обласного бюджету 
(при складанні паспортів бюджетних програм 
на 2019 рік) включення результативних 
показників за гендерною ознакою не менш як 
до двох бюджетних програм (на вибір 
відповідного галузевого головного 
розпорядника коштів обласного бюджету) в 
галузях соціально-культурної сфери, що 
фінансується з обласного бюджету;______________



опрацювання при підготовці 
бюджетних запитів на 2019 рік 
Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації та 
Департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації та за участі 
Департаменту фінансів облдержадміністрації 
питання необхідності збільшення видатків 
обласного бюджету на виконання завдань та 
заходів програми оздоровлення та відпочинку 
з метою збільшення охоплення відповідними 
послугами більшої кількості дітей різних 
тендерних груп та підвищення якості 
задоволення їх потреб.

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 та місцевого 
самоврядування, керівників 
підприємств, установ та організацій

В області у 2018 році проведено захід 
«Забезпечення діяльності постійно діючих 
шкіл сприяння паритетній демократії: 
підвищення політичної участі жінок»: цикл 
тренінгів для груп активних жінок 3 
посилення лідерських та політичних 
компетенцій. Захід організовано громадською 
організацією «Інститут Місцевої Демократії 
«Відкрите суспільство» за підтримки 
Департаменту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації.

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

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

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

Відбувся 17 квітня 2018 року тренінг на 
тему: «Врахування зобов’язань України щодо 
забезпечення прав жінок у обласних планах та 
програмах». Захід проведено громадською 
організацією «Жіночі перспективи» спільно з 
громадською організацією «ВІСЬ» за участі 
представника Департаменту соціальної та

Надано інформацію для розвитку 
лідерських навичок жінок,у тому числі 
у підприємництві, надання більших 
повноважень і можливостей жінкам 
щодо кар’єрного росту та реалізації у 
приватному секторі, зменшення 
стереотипного тиску на працюючих 
жінок в усіх сферах
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 та місцевого 
самоврядування, керівників



молодіжної політики облдержадміністрації.
В рамках проекту «Жінка Вінниччини» 

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

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

підприємств, установ та організацій

3) Проведення урочистостей 3 
нагоди Міжнародного дня прав 
жінок та миру

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

3 нагоди Міжнародного дня прав жінок 
та миру проведено урочистості.

За підтримки Департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдержадміністрації 
20 вересня 2018 року на Європейській площі 
проведено акцію «Жінки. Мир. Безпека.».

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 та місцевого 
самоврядування, керівників 
підприємств, установ та організацій

21. Посилення механізмів 
реалізації права на захист від 
дискримінації за ознакою статі, 
розгляду випадків 
дискримінації за ознакою статі 
та вжиття відповідних заходів 
за результатами їх розгляду 
21.1) забезпечення діяльності 
експертних рад з питань протидії 
дискримінації за ознакою статі

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

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

До складу Експертної ради увійшли 
фахівці та експерти з тендерних питань:

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



депутати Вінницької обласної Ради, посадові 
особи місцевих органів виконавчої влади, 
представники громадських організацій, 
громадські активісти, юристи, представники 
Індустріального Тендерного Комітету з 
Реклами.

Загалом у 2018 році відбулося 3 
засідання Експертної ради.

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

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

21.3) проведення моніторингу 
розгляду звернень щодо 
дискримінації за ознакою статі

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

Завдяки створенню Експертної ради з 
питань запобігання та протидії дискримінації 
за ознакою статі протягом 2018 року 
розглянуто 8 звернень, з них: 3 звернення 
щодо розміщення зовнішньої реклами та 5 
звернень щодо розміщення оголошень про 
вакансії. Згідно з рішеннями Експертної ради 
вказані у зверненнях реклама та рекламні 
оголошення визнанані дискримінаційними за 
ознакою статі. В результаті вжитих заходів 
рекламну продукцію, що містить ознаки 
дискримінації за ознакою статі, знято із 
рекламних щитів області.

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

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 дискримінації 
за ознакою статі, надання допомоги 
постраждалим від дискримінації на 
місцевому рівні і запобігання такій 
дискримінації

Протягом 2018 року звернення щодо 
надання психологічних, соціально- 
педагогічних, інформаційних послуг особам, 
постраждалим від дискримінації за ознакою 
статі, не надходили.

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

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

Створення комплексної системи 
реагування на випадки дискримінації 
за ознакою статі, надання допомоги 
постраждалим від дискримінації на

Протягом 2018 року звернення щодо 
надання психологічних, соціально- 
педагогічних, інформаційних послуг особам, 
постраждалим від дискримінації за ознакою

Розпочато створення комплексної 
системи реагування на випадки 
дискримінації за ознакою статі, 
надання допомоги постраждалим від



за ознакою статі національному та місцевому рівнях і 
запобігання такій дискримінації

статі, не надходили. дискримінації на національному та 
місцевому рівнях і запобігання такій 
дискримінації

22. Подолання негативних 
тендерних стереотипів
22.1) розроблення та розміщення 
соціальної реклами у засобах 
масової інформації, на 
інформаційних носіях щодо 
протидії дискримінації за 
ознакою статі, у т.ч. множинної 
(щодо жінок похилого віку;
СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК, ЖІНОК 3 '

інвалідністю, внутрішньо 
переміщених жінок, В1Л- 
позитивних та / або 
наркозалежних жінок, жінок 
національних меншин),

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

На офіційному сайті Вінницької міської 
ради розміщено інформацію про проект 
«Щастя в 4 руки».

Ролики «Дитина -  нагорода за Любов» 
та «Справжні чоловіки» транслювалисяся в 
ефірі місцевого телеканалу МКП ІТА «ВІТА».

Розроблено та виготовлено 3 ролики 
щодо тендерно зумовленого насильства.

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

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

Розповсюджено плакати «Пам’ятай: 
разом удвічі легше!».

Виготовлено листівки, збірку 
нормативно-правових матеріалів.

Здійснено організаційні заходи щодо 
розроблення тематичних програм та 
соціальної реклами для розміщення в 
засобах масової інформації стосовно 
протидії дискримінації за ознакою 
статі, у т.ч. множинної (щодо жінок 
похилого віку, сільських жінок, жінок 
з інвалідністю, внутрішньо 
переміщених жінок, ВІЛ-позитивних 
та / або наркозалежних жінок, жінок 
національних меншин

22.3) поширення інформаційних 
матеріалів із врахування 
тендерного 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

Розроблено, виготовлено та 
розповсюджено закладки для дітей «Всі діти 
рівні у правах» (1250 шт.).

IV. Попередження торгівлі людьми
23. Удосконалення нормативно- 
правової бази у сфері протидії

Посилення міжвідомчої взаємодії 
суб’єктів, що здійснюють заходи у

3 метою удосконалення нормативно- 
правової бази у сфері протидії торгівлі

Посилено міжвідомчу взаємодію 
суб’єктів, що здійснюють заходи у



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

сфері протидії торгівлі людьми людьми видано розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 
01.03.2018 року № 165 «Про обласну 
міжвідомчу раду з питань сім’ї, тендерної 
рівності, запобігання домашньому насильству 
та протидії торгівлі людьми», яким 
затверджено склад та Положення цієї Ради.

З метою розгляду питань, які 
потребують міжгалузевої узгодженої 
співпраці, протягом 2018 року відбулося 10 
засідань цієї ради, в тому числі 4 засідання 
щодо протидії торгівлі людьми.

Зокрема, 21 травня 2018 року відбулося 
засідання Міжвідомчої ради, на якому 
обговорено такі питання:

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

1.1. Заходи, що здійснюють 
органи прокуратури спільно з іншими 
суб’єктами взаємодії щодо запобігання 
дитячому жебракуванню.

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

1.3. Огляд статистичних даних 
щодо стану судимості за скоєння злочинів, 
пов’язаних з торгівлею людьми.

1.4. Організація допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми, 
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді.

2. Підготовка плану заходів до 
проведення інформаційної кампанії з протидії 
торгівлі людьми з метою відзначення 
Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми (30 
липня).

_____ 2.1. Ефективні інформаційні кампанії з

сфері протидії торгівлі людьми



попередження торгівлі людьми.
На черговому засіданні міжвідомчої 

ради 19 липня 2018 року розглядалося 
питання щодо особливостей надання 
допомоги особам з вразливих соціальних 
груп, які постраждали від торгівлі людьми.

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

Відповідно до Плану заходів з 
підготовки інформаційної кампанії до 
Європейського дня боротьби з торгівлею 
людьми у Вінницькій області 3 жовтня 2018 
року відбулося засідання робочої групи з 
протидії торгівлі Міжвідомчої ради, на якому 
розглядалися питання:

1. Про реалізацію в області Плану 
заходів до Європейського дня боротьби з 
торгівлею людьми (18 жовтня).

2. Про організацію та проведення заходів 
щодо підготовки інформаційної кампанії до 
Європейського дня боротьби з торгівлею 
людьми 18 жовтня 2018 року у м. Вінниця, в 
тому числі вуличної акції «Хода за свободу».

В рамках реалізації Вінницького 
регіонального компоненту проекту: 
«Поширення Національного механізму 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми в Україні» 
Департаментом спільно з Вінницькою 
громадською організацією ФО «Прогресивні 
жінки» проведено 10 круглих столів 
«Взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми. Ідентифікація 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми» в 
рамках розширених засідань Міжвідомчих 
рад з питань сім'ї, тендерної рівності, 
запобігання домашньому насильству та 
протидії торгівлі людьми 
райдержадміністрацій, зокрема:______________



- 22 січня 2018 року у Липовецькому 
районі;

- 02 березня 2018 року у Літинському 
районі;

- 10 квітня 2018 року у Іллінецькому 
районі;

- 10 квітня 2018 року у Оратівському 
районі;

- 13 квітня 2018 року у Гайсинському 
районі;

- 06 червня 2018 року у Бершадському 
районі;

- 25 жовтня 2018 року у Калинівському 
районі;

- 29 листопада 2018 року у м. Козятин;
30 листопада 2018 року у 

Тульчинському районі;
30 листопада 2018 року у 

Томашпільському районі.
Учасниками цих заходів стали керівники 

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

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



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

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

Проводиться робота щодо надання 
інформації до періодичної доповіді з питань 
протидії торгівлі людьми

24. Запобігання торгівлі 
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,

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

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

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

Посилено роботу районних державних 
адміністрацій щодо виготовлення 
інформаційної продукції з питань протидії 
торгівлі людьми, спрямованої на поширення 
серед населення інформації щодо ризиків 
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. 
Зокрема, Оратівською райдержадміністрацією 

виготовлені буклети з телефонами 
«гарячих ліній» щодо отримання 
безкоштовної юридичної та психологічної 
допомоги з питань протидії торгівлі людьми у 
кількості 1000 примірників, а також 
виготовлено 2 футболки «Я проти торгівлі 
людьми» для використання у просвітницьких 
акціях. Управлінням праці та соціального 
захисту населення Чернівецької 
райдержадміністрації виготовлено 321 буклет 
з питань протидії торгівлі людьми на загальну 
суму 1605 грн.

3 метою інформування населення про

Надано інформацію щодо 
роз’яснення можливих ризиків 
потрапляння в ситуації торгівлі 
людьми та можливостей отримання 
постраждалими комплексної допомоги 
у державних інституціях

Підвищено рівень обізнаності 
населення щодо ризиків потрапляння 
в ситуації торгівлі людьми



запобігання ризикам потрапляння у ситуацію 
торгівлі людьми та про можливості отримання 
комплексної допомоги від суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми, Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації сприяв розміщенню 
протягом 2018 року на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації відповідних
матеріалів:

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

http://www.vin.gov.ua/dep-smp/8428- 
риЬІісЬпуі-гуії^угекіогкучІерагіатепІи- 
50І5ІаІпоі-1а-то1ос1І2Ітоі-ро1іїуку-уіппу1зкоі- 
оЬІазпоі е̂ггИаупоі-асІтіпізІхаІзіі-пгаЬоІоіпоі- 
рго-рісІ8игпку-гоЬо1у-На1іш-и-2017-гоІ5І4а- 
ргіорДе^і-паргіату-гоЬо1у-па-2018-гік

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

http://www.vin.gov.Ua/dep-smp/l 1178- 
зегііа-ігепіпНіу-г-рідуузЬсЬеппіа-Ьегреку- 
тіЬгаІзііпукЬ-ргоІзезіу-у-гаткакЬ- 
zapobihannia-ta-protydii-torhivli-liudmv-pratsiui- 
bezpechno-podorozhui-bezpechno-navchaisia- 
ЬегресЬпо

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

http://w w w .vin.gov.U a/dep-sm p/l 1096- 
zasidannia-mizhvidomchoi-rady-z-pytan-simi- 
hendernoi-rivnosti-demohrafichnoho-rozvvtku- 
zapobihannia-nasvlstvu-v-simi-ta-protvdii- 
ЮгИІУІі-Ііі^ту

__________ - тренінг-семінар «Ідентифікація та

http://www.vin.gov.ua/dep-smp/8428-
http://www.vin.gov.Ua/dep-smp/l
http://www.vin.gov.Ua/dep-smp/l


механізм взаємодії суб’єктів, які проводять 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми» 

http://www.vin.gov.ua/dep-smp/10984- 
ІгепіпН-зетіпаг^епІуАЬ^ііа-Іа-гпекНапігт- 
угаіетодіі-зиЬіекгіу-іакі-ргоуодіаі-гакЬосіу-и- 
зГегі-ргоіусІіі-ІогЬІУІі-Ііидшу

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

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-
поуупу/8092^огтиуаппіа-затос1о5Іа1поі-8Іті-
poperedzhennia-nasylstva-v-simi-ta-protydii-
іогНІУІі-Ііигіту-одпі-г-озпоупукЬ-паргіаткіу-
гоІх^-огІїапіу-зоізіаІпоЬо-гакІтЩ-пазеІеппіа-
уіппусИсЬупі

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

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni- 
п о у у п у /  10526-іЬог-і уазіик-угіау-исЬазі-и- 
vseukrainskii-naradi-z-pytan-zabezpechennia- 
rivnvkh-prav-ta-mozhlyvostei-zhinok-i- 
сІюІоуікіу-у-огЬапакІї-іт^зеуоЬо- 
samovriaduvannia

- На В ін н и ч ч и н і  триває робота щодо 
протидії торгівлі людьми

http://www.vin.gov.ua/dep-smp/9976-na-
vinnychchyni-tryvaie-robota-shchodo-protydii-
Іо гЖ у Іі-І^ ту

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

vidkrytyi-kordon-liudska-bezpeka
Представники неприбуткових та 

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

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni- 
поуупу/9794-р^5іаупуку-пергуЬЩкоуукН4а- 
neuriadovykh-orhanizatsii-vinnychchvny- 
а^уупо^оІисІїаіЩБІа^о-копкигеи-ргоекІЇУ-

http://www.vin.gov.ua/dep-smp/10984-
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-
http://www.vin.gov.ua/dep-smp/9976-na-
http://www.vin.gov.ua/dep-smp/9831
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-


ІЬпсІи-зргуіаппіа-сІетокгаІіі-розо^уа-ззЬа
- Спільні зусилля -  як ефективний 

метод протидії торгівлі людьми
h t t p : / /w w w .v in .g o v .U a /d e p - s m p /9 1 7 6 - 

5рі1пі-гизуІ1іа-іак-еГе^уупуі-п^ос1-рпгіус1п- 
ІогЬІУІі-ІіисІту

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

http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-
поуупу/8092-1:Ьгтиуапп іа-5атоск^а^оі-8Іті-
рорегес)гЬеппіа-па5уІ8Іуа-у-8Іті-1а-річ^усПі-
ЮгЬіуІі-ІіисІту-осІпі-г-озпоупукН-паргіагпкіу-
robotv-orhaniv-sotsialnoho-zakhystu-naselennia-
уіппусЬсІїупі

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

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

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

http://www.vin.gov.Ua/dep-smp/9176-
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-


постійно діючі інформаційні стенди «Кожен 
має право бути почутим» та «Куди звернутися 
у разі...» з номерами телефонів Національної 
гарячої лінії з питань запобігання насильству 
та захисту прав дитини та Національної 
«гарячої» лінії з попередження домашнього 
насильства, торгівлі людьми та тендерної 
дискримінації, функціонують інформаційні 
куточки психологічної служби, де висвітлені 
просвітницькі та інформаційні матеріали з 
питань запобігання 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 
державних інституціях

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

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми проведено низку 
широкомасштабних інформаційних кампаній 
з протидії торгівлі людьми, зокрема з нагоди 
Всесвітнього дня боротьби з торгівлею 
людьми (30 липня), Європейського дня 
боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня), 
Міжнародного дня боротьби з рабством (2 
грудня).

В рамках Всеукраїнської інформаційної 
кампанії «#ПротиДійТоргівліЛюдьми» до 
Всесвітнього дня боротьби з торгівлею 
людьми 30 липня 2018 року Департамент 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації спільно з громадськими 
організаціями «Джерело надії» та 
«Прогресивні жінки» провів інформаційну 
акцію «Лабіринт можливостей». Захід 
відбувся на площі Європейській м. Вінниця.

На станціях «Лабіринту можливостей» 
роз’яснювальну роботу щодо безпечної

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



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

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

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

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

- розміщено в засобах масової 
інформації та на відеоекранах в публічних 
місцях тематичні відеоролики (трансляція 
відеороликів на телеканалах «ВІНТЕРА», 
«ВІТА», «Доба», «Вінниччина»; радіокомпанії 
«Місто над Бугом»);_________________________



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

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

- розміщено в місцевих друкованих 
засобах масової інформації відповідні 
інформаційні матеріали;

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

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

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



управління Національної поліції України у 
Вінницькій області, Вінницького обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, Вінницького обласного центру 
зайнятості, Вінницької обласної
правозахисної організації «Джерело надії», 
неурядової громадської організації 
«Прогресивні жінки».

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

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

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

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

- розміщено в засобах масової 
інформації та на відео екранах в публічних 
місцях тематичні відеоролики (трансляція



відеороликів на телеканалах «Вінтера», 
«Віта», «Доба», Вінниччина», радіокампанії 
«Місто над Бугом»), друк інформаційних 
матеріалів в газетах області «ЯІА» та «33 
канал»;

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

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

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

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

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

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



Протягом 2018 року службами у справах 
дітей районних держадміністрацій, 
виконкомів міських рад міст обласного 
значення проводилася робота щодо виявлення 
та інформування служб у справах дітей про 
дітей, які потерпіли, зокрема, надсилались 
листи сільським, селищним головам, 
суб’єктам взаємодії та іншим органам та 
структурам, дотичним до питання захисту 
дитини, іншим закладам та установам; 
відбувались виступи на загальних зборах сіл 
та селищ.

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

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

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



наслідків домашнього насильства, інших 
проявів жорстокого поводження з дітьми, в 
тому числі торгівлі дітьми.

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

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

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

Протягом 2018 року Вінницькою 
обласною службою зайнятості проведено 369 
семінарів на тему «Запобігання нелегальній 
трудовій міграції, торгівлі людьми, 
експлуатації дитячої праці», у яких взяли



участь 5218 безробітних, зокрема 56 із числа 
внутрішньо переміщених осіб.

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

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

В закладах загальної середньої освіти 
практичними психологами, соціальними 
педагогами проведено просвітницько- 
профілактичні заходи: «Обережно секти!»,



«Торгівля людьми заборонена законом 
України», «Небезпека торгівлі людьми», 
«Небезпека інтернету», «Що таке торгівля 
людьми», «Торгівля людьми -  сучасний прояв 
рабства», «Сучасне рабство», «Твоя безпечна 
поведінка», «Мережа Інтернет -  правила 
безпечної поведінки», «Ні торгівлі людьми», 
«Знайди свій безпечний шлях», «Крок до 
дорослого життя», «Людина не для продажу», 
«Проблема XXI ст.», «Скажемо «ні» 
насильству над жінками», «Захист дітей від 
сексуальної експлуатації».

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

24.3) ідентифікація осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми, 
в тому числі серед внутрішньо 
переміщених осіб

Збільшення кількості 
ідентифікованих осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми 
серед внутрішньо переміщених осіб

Загалом протягом 2012 - 2018 років 
статус особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, встановлено 58 особам.

Протягом 2018 року ідентифіковано 17 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, в 
тому числі 1 внутрішньо переміщена особа. 
Статус особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, встановлено 16 особам, в тому числі 
2 дітям; 1 справа щодо встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі надіслана 
на розгляд до Міністерства соціальної 
політики України.

Серед осіб, постраждалих від торгівлі 
людьми, які мають відповідний статус, за 
статтю: 4 -  жінки, 12- чоловіків, в тому числі 
2 хлопчики; за видами експлуатації: 2 -  
сексуальної, 11 -  трудова, 2 -  продаж дитини, 
1- жебрацтво. Серед громадян, які звернулися 
за допомогою, 1 особа експлуатувалася в 
Йорданії, 3 -  в Криму, 1 - в Туреччині, 6 -  в 
Україні, 3 -  в Російській Федерації, 2- у

Збільшено кількість 
ідентифікованих осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми, в тому числі 
серед внутрішньо переміщених осіб



Польщі.
З метою ідентифікації осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми, серед 
внутрішньо переміщених осіб Департаментом 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації спільно з Вінницькою 
ГО «Прогресивні жінки», ВОПО «Джерело 
надії» проведено інформаційно-просвітницькі 
кампанії щодо роз’яснення можливих 
ризиків потрапляння в ситуації торгівлі 
людьми та можливостей отримання 
постраждапими комплексної допомоги у 
державних інституціях.

З метою проведення інформаційно- 
роз’яснювальної роботи щодо прихованих 
ризиків неврегульованої міграції, засобів та 
методів, які використовуються торговцями 
людьми, та можливостей Державної служби 
зайнятості у допомозі потенційним 
мігрантам і постраждалим від торгівлі 
людьми реалізувати себе в Україні, в усіх 
базових центрах зайнятості створено 
тематичні куточки (блоки) «Небезпека 
неврегульованої зовнішньої міграції», 
«Робота за кордоном: за і проти», які 
систематично поповнюються актуальними 
матеріалами з питань негативних наслідків 
неврегульованої міграції, ризиків торгівлі 
людьми, основних ознак примусової праці, в 
тому числі буклетами та листівками, 
виготовленими за сприянням Державної 
служби зайнятості, МОМ, МОП, ОБСЄ тощо.

Починаючи з 2014 року в практику 
роботи базових центрів зайнятості 
запроваджено проведення 
профінформаційних семінарів «Легальна 
зайнятість». На цих заходах розглядаються 
переваги легальної зайнятості, види 
шахрайства при працевлаштуванні в Україні, 
види торгівлі людьми, в тому числі трудової 
експлуатації, зокрема, дітей. Протягом 2018 
року проведено 828 семінарів, якими 
охоплено 11000 безробітних_________________



Під час індивідуальних 
профконсультацій, інформаційних семінарів 
для різних цільових груп, обов’язковим 
елементом є інформування про ризики та 
приховані невигоди зовнішньої міграції, 
актуалізація усвідомлення клієнтом 
необхідності подальших дій щодо 
забезпечення власної безпеки при виїзді за 
кордон, спрямування по додаткову 
інформацію або допомогу до компетентних 
урядових структур та громадських 
організацій.

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

Органами Національної поліції у 
Вінницькій області протягом 2018 року 
здійснено оперативно-розшукові заходи щодо 
виявлення злочинів у сфері торгівлі людьми і 
суспільної моралі. В результаті вжитих 
заходів протягом 2018 року співробітниками 
підрозділу боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань внесено 4 
кримінальних правопорушення. Проводиться 
розслідування.

Підвищення рівня обізнаності 
населення щодо ризиків потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми

Збільшено кількість 
ідентифікованих осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми

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

Підвищення рівня обізнаності 
населення щодо ризиків потрапляння 
в ситуацію торгівлі людьми

На базі Центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій Вінницької області 
протягом 2018 року проведено навчання 
державних службовців з протидії торгівлі 
людьми, зокрема:

- у рамках професійних програм 
(двотижневе навчання) проведено 7 заходів, 
якими охоплено 435 осіб;

- у рамках короткострокових семінарів 
-  3 заходи, якими охоплено 125 осіб.

Комунальним вищим навчальним 
закладом «Вінницька академія неперервної 
освіти» до навчально-тематичних планів 
курсів підвищення кваліфікації різних 
категорій включено спецкурс на тему 
«Протидія торгівлі людьми та профілактика

Підвищення рівня обізнаності 
населення щодо ризиків потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми



насильства в учнівському середовищі». На 
курсах підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників різних категорій проведено:

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

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

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

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

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



життєвої перспективи молоді закладу освіти» 
- з досвіду роботи соціальних педагогів 
закладів освіти м. Вінниця.

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

Проведено тренінг батьківської 
компетентності з питань формування 
емоційної прив’язаності у дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в 
прийомній сім’ї, змісту та методів сімейного 
виховання дітей з розладами поведінки 
проведено фахівцями НМЦПССО для 
кандидатів у прийомні батьки, батьки- 
вихователі, опікуни, піклувальники.

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

У 2018 року методистом з психологічної 
служби Вінницького району Григораш Т., яка 
є членом національної тренерської мережі із 
запобігання торгівлі людьми, проведено для 
педагогічних працівників району 2 
інтерактивнх заняття з елементами тренінгу, 2 
практичних семінари та 1 лекцію на теми: 
«Протидія торгівлі людьми та дітьми: 
сутність, завдання, міфи та реальність 
проблеми», «Інноваційний досвід 
профілактичної роботи в сфері протидії 
торгівлі дітьми», «Організація профілактичної 
роботи з протидії торгівлі людьми в 
навчальному закладі», «Профілактика різних 
форм насильства серед дітей та над дітьми», 
«Торгівля людьми -  як уберегтися від 
небезпеки». В просвітницьких заходах брали 
участь 138 педагогів.

У березні 2018 року відбулася нарада 
спеціалістів органів управління освітою 
райдержадміністрації, міських рад та ОТГ з 
питання реалізації Державної соціальної 
програми протидії торгівлі людьми на період

Підвищено рівень обізнаності 
населення щодо ризиків потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми



до 2020 року «Соціально-педагогічні основи 
захисту прав дитини, протидія торгівлі 
людьми та експлуатації дітей. Національна 
гаряча лінія».

Для учнів Агрономічненської СЗШ І-ІІІ 
ст., Гавришівської СЗШ І-ІІІ ст., НВЗ: «ЗОШ 
І-ІІІ ст.-ліцей смт. Стрижавка», 
Степанівського НВК: ЗОШ І-ІІІ ст., 
Сосонської СЗШ І-ІІІ ст., Вороновицької ЗОШ 
І-ІІ ст., Некрасівської ЗОШ І-ІІІ ст., 
Бохоницької СЗШ І-ІІІ ст., Писарівської ЗОШ 
І-ІІІ ст., Вінницького районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості проведено 
інтерактивні заняття «Що треба знати, щоб 
вберегтися від небезпеки потрапляння в 
ситуацію торгівлі дітьми», «Внутрішня 
торгівля людьми: проблеми сьогодення» та 
перегляд мультфільму з коментованим 
обговоренням «Дві маленькі дівчинки».

Для практичних психологів та 
соціальних педагогів проведено
просвітницький захід, на якому представлено 
власний інноваційний досвід роботи з 
протидії торгівлі людьми, та інструктивно- 
методичний семінар з опрацюванням 
матеріалів Центру «Ла Страда-Україна» до 
Всеукраїнської акції «16 днів проти 
насильства».

Практичними психологами та 
соціальними педагогами проведено для 
педагогічних працівників інтерактивні заняття 
з елементами тренінгу, лекції, круглі столи, 
практичні та навчальні семінари, відеолекції з 
коментуванням та обговоренням, інтерактивні 
бесіди на теми: «Що потрібно знати про 
проблему торгівлі людьми», «Що треба знати, 
щоб вберегтися від небезпеки потрапляння в 
ситуацію торгівлі дітьми», «Торгівля людьми
-  як уберегтися від небезпеки», «Ефективні 
форми просвітницько-профілактичної роботи 
з питань запобігання насильства в сім’ї», 
«Підвищення статусу жінок в Україні, 
розвиток тендерних ініціатив», «Запобігання



торгівлі жінками та дітьми», «Використання 
коміксів у профілактиці торгівлі людьми», 
«Використання методу «сазе-зШсІу» в протидії 
торгівлі людьми», «Протидія найгіршим 
проявам дитячої праці», «Сексуальна 
експлуатація дітей в туризмі», «Торгівля 
людьми: ознаки та форми».

Класними керівниками у навчальних 
закладах області проведено:

- відеопрезентації «Протидія торгівлі 
людьми» для учнів 8-11 класів;

- години спілкування: «Знайомство та 
спілкування в інтернеті», «Ми -  за тендерну 
рівність», «Права дітей, які порушуються 
внаслідок торгівлі людьми», «Торгівля 
людьми -  грубе порушення прав 
громадянина»;

- години психолога: «Як підвищити 
рівень усвідомлення торгівлі людьми», 
«Життя -  найцінніший скарб»;

- лекції за участі працівників поліції: 
«Запобігання насильству», «Торгівля людьми 
та пов’язані з нею злочини», «Сучасне 
рабство», «Підліток у правовому суспільстві»;

- лекції для батьків: «Запобігання 
торгівлі людьми та експлуатації дітей», «Як 
навчити дитину безпечній поведінці», 
«Торгівля людьми як порушення прав 
людини», «Виховуємо обачних дітей»;

соціальні розваги: «Дитина і 
незнайомець», «Мандрівка у казкове 
королівство».

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

Відповідно до наказу Департаменту 
освіти і науки Вінницької 
облдержадміністрації від 07.02.2018 № 51 з 
лютого 2018 року розпочато пілотне 
впровадження програми «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція» з 
питань протидії торгівлі людьми у Вінницькій 
області.

Координаторами програми в області 
організовано та проведено 5 навчальних 
семінарів-тренінгів для: районних/міських

Підвищено рівень обізнаності 
населення щодо ризиків потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми



координаторів проекту, класних керівників 7- 
х класів, практичних психологів та соціальних 
педагогів закладів загальної середньої освіти, 
кураторів закладів вищої освіти (всього 194 
учасники);

В рамках проекту «Впровадження 
програми з попередження торгівлі людьми», 
що реалізує Український фонд «Благополуччя 
дітей» у партнерстві з Представництвом 
Міжнародної організації з міграції (МОМ) в 
Україні за фінансової підтримки Міністерства 
міжнародних справ Канади при сприянні 
Міністерства освіти і науки України
11.05.2018 року відбулася моніторингова 
зустріч для фахівців Вінницької області, які 
брали участь у семінарах-тренінгах щодо 
методики впровадження програми виховних 
заходів «Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція», з метою обміну 
досвідом щодо здійснення підготовки 
педагогічних працівників до просвітницької 
роботи з протидії торгівлі людьми та надання 
консультаційної підтримки.

У творчих фахових спільнотах 
методичного кластеру освітян області 
розміщено і постійно оновлюються 
інформаційно-методичні матеріали з питань 
протидії торгівлі людьми в Україні, який 
сформовано на сайті КВНЗ «ВАНО».

В рамках проекту ВБО «Український 
фонд «Благополуччя дітей», працівниками 
Центру -  обласними тренерами програми, 
проведено семінари-тренінги на тему 
«Методика впровадження програми виховних 
заходів з попередження торгівлі людьми 
«Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція».

У 150 закладах освіти просвітницькими 
заходами в рамках впровадження програми 
охоплено понад 5500 учнів середніх та 
старших класів, студентів.

Практичні психологи, соціальні педагоги 
закладів освіти районів, міст, ОТГ області



систематично проводять для учнів різних 
вікових категорій в рамках години 
психолога/соціального педагога інформаційні 
заходи з питань інформування понять 
безпечної міграції та ризиків потрапляння в 
ситуації торгівлі людьми на теми: «Мережа 
інтернет -  правила безпечної поведінки», 
«Твоя безпечна поведінка». Дітям 
пропонується перегляд соціальної реклами та 
відеороликів з проблеми торгівлі ЛЮДЬМИ 3 

наступним аналізом отриманої інформації, 
перегляд та обговорення фільму «Станція 
призначення -  Життя».

На батьківських зборах психологи 
інформують батьків учнів про безпечну 
поведінку дітей у соціальних мережах, 
проводять лекторії з питань захисту прав 
дітей, опрацьовують в тренінгових групах 
питання: «Підліток у безпечному світі», 
«Життєві цінності», «Супровід підлітка у 
професійному просторі», «Працевлаштування 
неповнолітніх», «Поїздка за кордон: за і 
проти», «Дитина -  творець своєї долі» та ін.

24.8) проведення навчання 
фахівців, які можуть 
контактувати з особами, 
постраждалими від торгівлі 
людьми, щодо ідентифікації та 
механізму взаємодії суб’єктів, які 
проводять заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми

Надання якісних послуг особам, 
постраждалим від торгівлі людьми

В області здійснюються заходи щодо 
впровадження Програми навчання 
спеціалістів, які працюють у сфері протидії 
торгівлі людьми. За ініціативи Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації у Центрі перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, 
установ і організацій Вінницької області 
питання ідентифікації постраждалих осіб, 
включено до професійної програми навчання 
фахівців, які надають допомогу таким особам.

Навчання проходить на базі Центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій Вінницької 
області. Зокрема, у березні 2018 року 
проведено короткостроковий семінар з питань

Надано якісні послуги особам, 
постраждалим від торгівлі людьми



протидії торгівлі людьми для представників 
структурних підрозділів
райдержадміністрацій та міських рад міст 
обласного значення, відповідальних за 
реалізацію державної політики у сфері 
протидії торгівлі людьми.

Департамент соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації як
координатор у сфері протидії торгівлі людьми 
активно працює щодо поширення на 
території області Національного механізму 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в 
сфері протидії торгівлі людьми. Зокрема, 
спільно з громадською організацією 
«Прогресивні жінки» 14-15 серпня 2018 року 
у м. Вінниця організований та проведений в 
рамках регіонального компоненту тренінг на 
тему: «Поширення Національного механізму 
взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми в Україні». 
Учасниками цього заходу стали представники 
об’єднаних територіальних громад, управлінь 
праці, соціальної політики
райдержадміністрації, центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, управління 
Держпраці у Вінницькій області, центрів з 
безоплатної правової допомоги міста Вінниці 
та районів області, аматорського театру 
«Сьоме небо», новопризначені відповідальні 
особи за проведення процедури встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми Оратівської, Гайсинської та 
Піщанської районних державних
адміністрацій.

В рамках проекту «Відкритий кордон: 
людська безпека» проведено 3 дводенних 
навчальних тренінгів: 23-24 травня 2018 року, 
21-22 серпня 2018 року та 2-3 жовтня 2018 
року для фахівців структурних підрозділів 
Державної міграційної служби, центрів 
зайнятості та осіб, відповідальних за 
проведення процедури встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми



міграції в Україні і Молдові 13 вересня 2018 
року проведено засідання круглого столу: 
«Процедура по ідентифікації та забезпеченню 
захисту та допомоги постраждалим від 
торгівлі людьми, дітям без супроводу, особам
3 дітьми, які перебувають в кризовій ситуації, 
і особам без громадянства».

Метою заходу була взаємодія 
транснаціональної системи координації дій 
України та Республіки Молдова з протидії 
торгівлі людьми по ідентифікації, репатріації 
в країну походження, реінтеграції 
постраждалих від торгівлі людьми, дітей без 
супроводу, мігрантів з дітьми, осіб без 
громадянства, які перебувають в кризовій 
ситуації.

В роботі круглого столу взяли участь 
члени робочої групи з протидії торгівлі 
людьми Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 
тендерної рівності, запобігання домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми

Задля підвищення кваліфікації осіб, 
відповідальних за проведення процедури 
встановлення статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми, районних державних 
адміністрації Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
організовано та проведено у м. Вінниця
4 жовтня 2018 року тренінг на тему: 
«Підвищення ефективності міжвідомчої 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 
напрямку протидії торгівлі людьми у 
Вінницькій області» Участь у роботі тренінгу 
взяли відповідальні особи з 18 районів 
Вінницької області. У результаті проведеного 
заходу здійснено 5 процедур встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, відповідальними особами з Барської, 
Тульчинської та Кохзятинської 
райдержадм і н істраці й.

24.9) протидія торгівлі людьми з 
метою трудової експлуатації,

Надання якісних послуг особам, 
постраждалим від торгівлі людьми

Управлінням Держпраці у Вінницькій 
області здійснюються інспекційні 
відвідування/невиїзне інспектування суб’єктів

Надано якісні послуги особам, 
постраждалим від торгівлі людьми



районних державних адміністрацій. На 
тренінгах розглядали безпекові аспекти 
міграційних процесів, механізм
перенаправлення суб’єктів для консультацій 
щодо безпечного виїзду громадян України. 
Заходи проходили під гаслом: «Працюй 
безпечно! Подорожуй безпечно! Навчайся 
безпечно!»

Вперше у Вінницькій області 
Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації організовано 
та проведено 16 жовтня 2018 року обласну 
конференцію на тему: «Поширення 
Національного механізму взаємодії суб’єктів, 
які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми, у Вінницькій області». На 
заході обговорено питання щодо ідентифікації 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 
надання їм допомоги, проведення 
інформаційних кампаній з підвищення 
обізнаності населення стосовно попередження 
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми.

У роботі конференції взяли участь 
представники Міжнародної організації з 
міграції в Україні, обласної державної 
адміністрації, місцевих органів виконавчої 
влади, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми: заступники голів районних 
державних адміністрацій, міські голови міст 
обласного значення, голови об’єднаних 
територіальних громад, особи, відповідальні 
за реалізацію державної політики у сфері 
протидії торгівлі людьми у районних 
державних адміністраціях та містах обласного 
значення, керівники центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, дільничні офіцери 
поліції, представники громадських 
організацій. Всього 200 учасників.

Департаментом соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації спільно з 
Одеською обласною громадською 
організацією «Верітас» в партнерстві з 
Представництвами Міжнародної організації з



міграції в Україні і Молдові 13 вересня 2018 
року проведено засідання круглого столу: 
«Процедура по ідентифікації та забезпеченню 
захисту та допомоги постраждалим від 
торгівлі людьми, дітям без супроводу, особам
3 дітьми, які перебувають в кризовій ситуації, 
і особам без громадянства».

Метою заходу була взаємодія 
транснаціональної системи координації дій 
України та Республіки Молдова з протидії 
торгівлі людьми по ідентифікації, репатріації 
в країну походження, реінтеграції 
постраждалих від торгівлі людьми, дітей без 
супроводу, мігрантів з дітьми, осіб без 
громадянства, які перебувають в кризовій 
ситуації.

В роботі круглого столу взяли участь 
члени робочої групи з протидії торгівлі 
людьми Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 
тендерної рівності, запобігання домашньому 
насильству та протидії торгівлі людьми

Задля підвищення кваліфікації осіб, 
відповідальних за проведення процедури 
встановлення статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми, районних державних 
адміністрації Департаментом соціальної та 
молодіжної політики облдержадміністрації 
організовано та проведено у м. Вінниця
4 жовтня 2018 року тренінг на тему: 
«Підвищення ефективності міжвідомчої 
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 
напрямку протидії торгівлі людьми у 
Вінницькій області» Участь у роботі тренінгу 
взяли відповідальні особи з 18 районів 
Вінницької області. У результаті проведеного 
заходу здійснено 5 процедур встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, відповідальними особами з Барської, 
Тульчинської та Кохзятинської 
райдержадм і ністраці й.

24.9) протидія торгівлі людьми з 
метою трудової експлуатації,

Надання якісних послуг особам, 
постраждалим від торгівлі людьми

Управлінням Держпраці у Вінницькій 
області здійснюються інспекційні 
відвідування/невиїзне інспектування суб’єктів

Надано якісні послуги особам, 
постраждалим від торгівлі людьми



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

господарювання області відповідно до 
Порядку здійснення державного контролю за 
додержанням законодавства про працю, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.04.2017 року № 295. 
Відповідно до пункту 5 зазначеного Порядку, 
на підставі якого здійснюються зазначені 
перевірки звернень щодо примусової праці за 
2018 рік до зазначеного управління не 
надходило.

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

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

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 2018 року ідентифіковано 17 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, в 
тому числі 1 внутрішньо переміщена особа. 
Серед національних меншин, в тому числі 
ромського населення, таких осіб не виявлено.

Статус особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, встановлено 16 особам, в 
тому числі 2 дітям; 1 справа щодо 
встановлення статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі надіслана на розгляд до 
Міністерства соціальної політики України.

Серед осіб, постраждалих від торгівлі 
людьми, які мають відповідний статус, за

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі людьми



статтю: 4 -  жінки, 12- чоловіків, в тому числі 
2 хлопчики; за видами експлуатації: 2 -  
сексуальної, 11 -  трудова, 2 -  продаж дитини, 
1- жебрацтво. Серед громадян, які звернулися 
за допомогою, 1 особа експлуатувалася в 
Йорданії, 3 -  в Криму, 1 - в Туреччині, 6 -  в 
Україні, 3 -  в Російській Федерації, 2- у 
Польщі.

3 метою ідентифікації осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми, серед 
внутрішньо переміщених осіб Департаментом 
соціальної та молодіжної політики 
облдержадміністрації 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 у 
державних інституціях.

У 2018 році центрами соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді області 
здійснювалась робота щодо реабілітації 35 
осіб та 2 дітей, які постраждали від торгівлі 
людьми. Клієнтам даної категорії надано 
понад 200 консультацій із питань 
працевлаштування, медичного обстеження, 
правової допомоги, оформлення необхідних 
документів тощо, Сім’ї 2 постраждалих осіб 
та сім’я 2 постраждалих дітей перебували під 
соціальним супроводом.

Виконання планів реабілітації 7 осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми, завершено.

25.2) забезпечення перекладу для 
іноземців або громадян України 
під час надання правової 
допомоги

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі людьми

25.3) посилення співпраці 
правоохоронних органів та 
соціальних служб з питань 
протидії торгівлі людьми та 
перенаправления осіб, які

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі людьми

Відповідно до Закону України «Про 
оперативно - розшукову діяльність» 
співробітники УБЗПТЛ ГУНП забезпечують 
безпеку осіб, які постраждали від проявів 
торгівлі людьми та сприяють розкриттю

Підвищено рівень надання 
допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми



постраждали від торгівлі людьми кримінальних правопорушень даної категорії.
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 молодіжної 
політики облдержадміністрації активно 
працює щодо розвитку інституту соціального 
замовлення, налагодження співпраці 
державних органів з неурядовими установами, 
які закривають низку питань, що виникають 
під час реалізації державною соціальної 
функції.

Затверджено річний план проведення 
конкурсу соціального замовлення за рахунок 
бюджетних коштів на 2018 рік. Відповідно до 
якого заплановано замовлення послуг 
представництва інтересів осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми.

Крім того, виконання соціального 
замовлення в питанні протидії торгівлі 
людьми охоплює інформаційно- 
просвітницьку діяльність та роботу з 
ідентифікації та реінтеграції постраждалих 
осіб.

Підвищено рівень надання 
допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми

25.5) запровадження курсів з 
питань надання допомоги особам, 
які постраждали від торгівлі 
людьми, в рамках Національного 
механізму взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі людьми

Підвищено рівень надання 
допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми

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

Надання допомоги особам, 
постраждалим від торгівлі людьми

Протягом 2018 року центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
області здійснювалась робота із 37 особами (з 
них 2 дитини), які постраждали від торгівлі 
людьми, з них 16 осіб (з них 2 дитини) 
отримали відповідний статус безпосередньо у 
2018 році, 20 -  протягом 2016 -  2017 років, 
для 1 особи -  статус у процесі встановлення. 
Клієнтам даної категорії надано понад 300 
консультацій із питань працевлаштування, 
медичного обстеження, правової допомоги, 
оформлення необхідних документів тощо. 
Сім’ї 2 постраждалих осіб та сім’я 2 
постраждалих дітей перебували під

Надано допомогу особам, які 
постраждали від торгівлі людьми.



соціальним супроводом.
У результаті роботи за сприяння 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та інших суб’єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми, 
органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій та об’єднань:

- 36 постраждалим особам надано 
психологічну допомогу;

- 23 -  організовано медичне обстеження 
та лікування, у т.ч. у реабілітаційному центрі 
для постраждалих від торгівлі людьми у м. 
Київ;

13 -  надано юридично-правову 
допомогу;

- 6 -  оформлено або відновлено 
документи, у т.ч. для призначення соціальних 
виплат, у т.ч. одноразової матеріальної 
допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми та житлових субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг;

- 5 -  покращено житлово-побутові 
умови;

- 4 -  працевлаштовано;
- 3 -  надано сприяння в отриманні 

освіти;
- 1 -  надано гуманітарну допомогу.

Виконання планів реабілітації 7 осіб, 
які постраждали від торгівлі людьми, 
завершено.

26.3абезпечення захисту дітей, 
постраждалих від торгівлі 
дітьми
26.1) здійснення методичного 
забезпечення щодо питань 
надання допомоги та захисту 
дітей, які постраждали від 
торгівлі людьми

Надання допомоги дітям, які 
постраждали від торгівлі людьми

Службою у справах дітей обласної 
держадміністрації протягом 2018 року на 
виконання заходів Комплексної оборонно- 
правоохоронної програми Вінницької області 
на 2016-2020 роки «Безпечна Вінниччина -  
взаємна відповідальність влади та громад» 
проведено виїзні кущові семінари, семінар- 
наради з питань подолання дитячої 
бездоглядності, жорстокого поводження 3 
дітьми, в тому числі домашнього насильства, 
торгівлі дітьми, для працівників ряду служб у 
справах дітей міських рад міст обласного

Надання допомоги дітям, які 
постраждали від торгівлі людьми



значення, районних держадміністрації, 
об’єднаних територіальних громад та голів 
сільських, селищних рад, в тому числі 
об’єднаних територіальних громад, 
вищезазначених районів.

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

В області здійснюються заходи щодо 
впровадження Програми навчання 
спеціалістів, які працюють у сфері протидії 
торгівлі людьми, з питань упровадження 
новітньої практики реабілітації та реінтеграції 
дітей, постраждалих від торгівлі людьми 
Зокрема, службою у справах дітей обласної 
держадміністрації протягом 2018 року 
проведено виїзні кущові семінари, семінар- 
наради з питань подолання дитячої 
бездоглядності, жорстокого поводження 3 
дітьми, в тому числі домашнього насильства, 
торгівлі дітьми, для працівників ряду служб у 
справах дітей міських рад міст обласного 
значення, районних держадміністрації, 
об’єднаних територіальних громад та голів 
сільських, селищних рад, в тому числі 
об’єднаних територіальних громад.

Надано допомогу особам, 
постраждалим від торгівлі людьми

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 У 2018 році завершено виконання планів 
реабілітації 7 осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми. Із них, за статтю: 4 - жінки, 
3- чоловіків. 37 особами (з них 2 дитини), які 
постраждали від торгівлі людьми надано 
понад 300 консультацій із питань 
працевлаштування, медичного обстеження, 
правової допомоги, оформлення необхідних 
документів;

- 36 постраждалим особам надано 
психологічну допомогу;

- 23 -  організовано медичне обстеження 
та лікування, у т.ч. у реабілітаційному центрі 
для постраждалих від торгівлі людьми у м. 
Київ;

13 -  надано юридично-правову 
допомогу;

- 6 -  оформлено або відновлено 
документи, у т.ч. для призначення соціальних

Покращено якість надання послуг



виплат, у т.ч. одноразової матеріальної 
допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми та житлових субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг;

- 5 -  покращено житлово-побутові 
умови;

- 4 -  працевлаштовано;
- 3 -  надано сприяння в отриманні 

освіти;
- 1 -  надано гуманітарну допомогу.

Сім’ї 2 постраждалих осіб та сім’я 2 
постраждалих дітей перебували під 
соціальним супроводом.

27.2) проведення комплексних 
соціологічних досліджень 3 
метою оцінки поширення різних 
форм експлуатації та торгівлі 
людьми

Покращення якості 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 облдержадміністрації на виконання 
спільного наказу Міністерства соціальної 
політики України та Міністерства 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 узагальнює інформацію з питань 
протидії торгівлі людьми, що надходить від 
Головного управління Національної поліції у 
Вінницькій області, Вінницького обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді та служби у справах дітей 
облдержадміністрації.

Покращено якість надання послуг

28. Надання цілодобових 
безоплатних онлайн- 
консультацій з питань 
запобігання та протидії 
домашньому насильству, 
торгівлі людьми та 
дискримінації за ознакою статі 
28.1) Впровадження цілодобової

Підвищення рівня обізнаності 
населення у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
торгівлі людьми та дискримінації за 
ознакою статі

За рахунок коштів обласного бюджету 
функціонує телефонна «Лінія довіри» з 
питань запобігання та протидії домашньому 
насильству, торгівлі людьми та дискримінації 
за ознакою статі (тел. 0 800 75 04 75), за якою 
надаються відповідні інформаційно- 
консультативні послуги фахівцями 
Вінницької обласної правозахисної організації

Підвищено рівень обізнаності 
населення у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
торгівлі людьми та дискримінації за 
ознакою статі



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

«Джерело надії». Протягом 2018 року надішло 
понад 500 звернень.

29. Моніторинг та оцінка 
виконаних заходів програм

- -



Додаток 2
до листа Департаменту 
соціальної та молодіжної політики 
Вінницької обласної 
державної адміністрації 
від 31.01.2019 №03-542

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

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання

№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Затверджено
програмою

Виконано Рівень виконання 
до затвердженого 

програмою (%)

І. Показники продукту програми
1. Кількість проведених заходів заходів Департамент соціальної та 

молодіжної політики 
облдержадміністрації

289 289 100

2. Кількість учасників заходів осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл держадм і н істрації

24800 24800 100

3. Кількість наданих консультативних послуг 
населенню

послуг Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

3300 3300 100

4. Кількість фахівців, які пройшли навчання осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл держадм і н істрації

1800 1800 100

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

8600 8600 100

6. Кількість сімей, які перебувають у складних 
сімейних обставинах

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

4750 5617 118

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

осіб Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

548 8 1,5



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 н істрації

7
58
6
6

7
58
6
6

100
100
100
100

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

молодіжної політики 
облдержадміністрації

4,8 4,8 100

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

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

2,9 2,9 100

3. Питома вага населення області, які отримали 
консультативні послуги

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл держадм і н істрації

0,8 0,8 100

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

16 16 100

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

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
обл держадм і н істрації

96,5 96,5 100

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

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

72 100 100

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

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

28,5 1,5 5,3

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

6,8 6,8 100

Показники якості програми
1. Зменшення кількості сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах
% Вінницький обласний 

центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді

1,7 1,6 0,9



2. Зменшення рівня розлучень % - 0,5 - -

3. Збільшення кількості жінок на посадах 
керівників підприємств, установ та організацій

% - 0,5 - -

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

% 0,4

5. Збільшення представництва жінок серед 
депутатів обласної ради

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

16 10,7 67

6. Збільшення представництва жінок серед 
депутатів районних рад

% - 29 - -

7. Збільшення рівня охоплених навчанням 
фахівців

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

0,8 0,8 100

8. Збільшення рівня використання відпусток по 
догляду за дитиною чоловіками

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

0,08

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

% Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації

7 0 0

10 Збільшення рівня обізнаності населення % Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадм і н істрації

0,7 0,7 100

3. А налітичний описовий зв іт  щ одо:
2.1 додаткових заходів, не передбачених програмою ;
2.2 стану ф інансування з описом запланован их та ф актичних дж ерел і обсягів ф інансування у в ідповідном у періоді;
2.3 результатів реалізації програм и та  порівняння ф актичних значень індикаторів (показників) оцінки результативності реал ізац ії плану заходів  з їх  
прогнозованим  значенням у в ідповідном у періоді;
2.4 проблем них питань, зовніш ніх та  внутріш ніх ф акторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з поясненням  причини виникнення проблем них 
питань та  пропозицій щ одо ш ляхів їх  виріш ення);
2.5 висновки та  пропозиції щ одо: - впливу реалізац ії програм и на динам іку  основних показників соц іально-економ ічн ого  розвитку регіону; - доцільності 
продовж ення виконання програми; - уточнення індикаторів (показників) оцінки результативності реал ізац ії плану заходів , обсягів  і дж ерел  ф інансування, 
переліку виконавців, строків виконання.

4. Д о зв іту також  необхідно додати  всі продукти (докум енти досл ідж ень, аналітичн і м атеріали, видання, макети д рукован о ї продукції), виготовлені в 
рамках П рограми та ф ото звіт.
У повноваж ена особа головного розпорядника бю дж етних к о ш т ів ________________________ (підпис) (П різвищ е та  ініц іали)
К ерівник ф інансової с л у ж б и _______________________ (п ідпи с) (П різвищ е та ініц іали)
У повноваж ена особа відповідального виконавця п р о гр а м и ______________________(п ідпи с) (П різвищ е та  ініц іали)
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Фінансування Обласної комплексної програми сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року
(завгсрджена рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 №226)
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