
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               _____ сесія    VIІ _  скликання  
  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ № 

 
_________________    м. Ужгород 

 

Про зміни до рішення І сесії 

міської ради VІІ скликання 

23 грудня 2015 року №50  

 

 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою реалізації державної сімейної, 

демографічної та ґендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві 

соціальної справедливості та ґендерної рівності, підтримки сім’ї, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у 

творенні національної культури, розбудові громадянського суспільства  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення І сесії міської ради VІІ скликання 23 грудня 

2015 року №50 „Про Програму сімейної, молодіжної, демографічної, ґендерної 

політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-

2020 роки”, а саме: 

- пункт 3 рішення викласти в такій редакції: 

„3. Виконавцем програми визначити управління у справах, культури, 

спорту, сім’ї та молоді (Василиндра О.М.) та управління праці та соціального 

захисту населення (Біксей А.Б.)”. 

2. Додаток до рішення викласти в новій редакції згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

До рішення ___сесії 

міської ради ___ скликання 

_____________ № _____ 

 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 

 

сімейної, молодіжної, демографічної, ґендерної політики, попередження 

насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки 
 

1. Паспорт Програми 
 

№ Ініціатор розроблення Програми Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 
 Розробник програми Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 
 Відповідальний виконавець 

Програми та головний розпорядник 

коштів 

Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді; 

Управління праці та соціального 

захисту населення 
 Учасники Програми Відділ спорту, сім’ї та молоді 

управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді; 

управління освіти; 

відділ охорони здоров’я; 

УМЦСССДМ; 

управління праці та соціального 

захисту населення 
 Термін реалізації Програми 2016-2020 роки 
 Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Міський бюджет 

 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

1 052 000 грн. 

 

2. Загальні положення 
 

Стабільність держави та економічний розвиток суспільства значною 

мірою залежать від фізичного, духовного виховання та здорової молодої 

генерації, міцної сім’ї, від ставлення держави до їх проблем, інтересів і потреб. 

В умовах трансформаційного періоду розвитку України потенційні 

можливості української сім’ї, жінок і чоловіків як рівноправних стають 

реальною ресурсною силою у всіх сферах життя і держава має забезпечити 

можливості для їх реалізації. Разом з тим такі негативні явища, як насильство в 

сім’ї, торгівля людьми, на жаль, мають місце у суспільстві. Завдання органів 

виконавчої влади – це реалізація заходів, спрямованих на поліпшення 



становища української родини, забезпечення повновартісної участі жінок і 

чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, попередження 

домашнього насильства у всіх його проявах, протидію торгівлі людьми. 

 

3. Підстава для розроблення Програми 
 

Міська програма сімейної, молодіжної, демографічної, ґендерної 

політики, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-

2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про 

місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про протидію 

торгівлі людьми”, „Про попередження насильства в сім’ї”, “Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, “Про попередження насильства в 

сім’ї”, на виконання Указів Президента України від 30 грудня 2000 року 

№1396/2000 “Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту 

багатодітних і неповних сімей”, від 26 липня 2005 року №1135/2005 “Про 

вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, постанов Кабінету 

Міністрів України від 15 травня 2013 року №341 ”Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року” та від 6 червня 

2007 року №382-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії 

демографічного розвитку на період до 2015 року”. 
 

4. Мета Програми 
 

Метою Програми є реалізація державної молодіжної, сімейної, 

демографічної та гендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві 

соціальної справедливості та ґендерної рівності; підтримку молоді, сімей, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної 

участі у розбудові громадянського суспільства, подолання такого негативного 

явища у суспільстві як насильство в сім’ї та торгівля людьми. 
 

5. Напрями реалізації Програми: 
 

інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими 

організаціями; 

молодіжна політика; 

сімейна та демографічна політика, запобігання насильству в сім’ї; 

гендерна політика; 

протидія торгівлі людьми. 

 

6. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених 

міським бюджетом на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел. 



Орієнтовний обсяг фінансування Програми з міського бюджету становить 

всього 1 052 000 грн., з них :  

 

у 2016 році   – 175 000 грн.,  

2017 році  – 258 000 грн.,  

2018 році  – 195 000 грн.,  

2019 році  – 205 000 грн.,  

2020 році  – 219 000 грн. 

(грн.) 
№ 

з/п 

Пріоритетні напрями 

реалізації Програми 

Обсяги фінансування з міського бюджету,  

у тому числі: 

  за 

напрямками 

 

за роками 

 

   2016 2017 2018 2019 2020 

1 Інформаційно-аналітичне 

забезпечення галузі, 

співпраця з неурядовими 

організаціями 

407 000 69 000 73 000 81 000 87 000 97 000 

2 Молодіжна політика 

 

137 500 27 500 27 500 27 500 27 500 27 500 

3 Сімейна та демографічна 

політика, запобігання 

насильству в сім’ї 

430 000 67 000 144 

000 

71 000 73 000 75 000 

4 Гендерна політика 

 

37 500 5 500 6 500 7 500 8 500 9 500 

5 Протидія торгівлі 

людьми 

40 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 

 ВСЬОГО: 

 
1 052 000 175 000 258 000 195 000 205 000 219 000 

 

Заходи щодо реалізації Програми додаються. 

 

7. Очікувані результати 

 

Виконання заходів Програми забезпечить: 

покращення становища багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

усунення негативних явищ у сім’ях, які опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

виявлення і підтримку обдарованої молоді та дітей; 

зменшення кількості злочинів, пов’язаних з насильством в сім’ї; 

повновартісну участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства; 

попередження та протидію дискримінації за ознакою статі у всіх сферах 

суспільного життя; 

поліпшення взаємодії з неурядовими організаціями, результативності їх 

роботи; 

запобігання торгівлі людьми. 



 

 

 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

 Координація та контроль за виконанням Програми, здійснюється 

відділом у справах  сім’ї та молоді управління у справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді. 

 

 

 

Секретар ради           А. Сушко 

 

 

 

     



 

 Додаток до Програми 

ЗАХОДИ 

щодо реалізації міської програми сімейної, молодіжної, демографічної, ґендерної політики, попередження насильства 

в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки 
 

№ 

з/п 

Пріоритетні напрями реалізації 

Програми 

Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці Обсяги фінансування з міського бюджету 

(грн.) 

Очікувані 

результати 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Інформаційно-аналітичне забезпечення галузі,  

співпраця з неурядовими організаціями 
1.1 Розвиток та функціонування 

інформаційно-аналітичного, 

програмного забезпечення галузі, 

у тому числі придбання 

необхідної оргтехніки та супутніх 

матеріалів 

2016-2020 Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

13 000 7 000 5 000 1 000 1 000 Покращення 

системи 

інформаційно-

аналітичного 

забезпечення 

галузі 

1.2 Розроблення, виготовлення і 

розповсюдження соціальної 

реклами та методичних 

матеріалів, спрямованих на 

формування здорового способу 

життя, пропаганду сімейних 

цінностей і форм виховання, 

запобігання насильству в сім’ї, 

протидію торгівлі людьми, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, 

розвиток духовності та зміцнення 

моральних засад суспільства 

2016-2020 Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Поліпшення 

поінформованос

ті широких 

верств населення 

1.3 Організаційна і фінансова 

підтримка ініціатив громадських 

молодіжних, дитячих, жіночих 

організацій, громадських 

організацій та національних 

2016-2020 Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Поліпшення 

взаємодії з 

неурядовими 

організаціями,  

підтримка і 



 

меншин. Забезпечення участі 

представників громадських 

організацій, обдарованих і 

талановитих дітей, молоді у 

міських, обласних 

Всеукраїнських та міжнародних 

акціях, фестивалях, семінарах 

тощо 

стимулювання 

обдарованої 

молоді 

1.4 Проведення заходів з відзначення 

8 Березня, Дня матері, 

Міжнародного дня сім’ї, 

Міжнародного дня захисту дітей, 

Дня молоді, Дня студента, Дня 

Св. Валентина, святого Миколая, 

Новорічних та Різдвяних свят з 

врученням подарунків дітям-

сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям 

та молоді з функціональними 

обмеженнями, дітям інвалідам, 

багатодітним, малозабезпеченим, 

обдарованій і активній молоді, 

інших міських та державних свят 

2016-2020 Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Пропаганда 

національних 

духовних 

цінностей 

1.5 Проведення міських акцій, ігор, 

фестивалів, тренінгів, семінарів, 

конференцій, форумів, виставок, 

засідань за “круглим столом” з 

питань молодіжної, сімейної, 

демографічної та гендерної 

політики, з питань запобігання 

насильству в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми 

2016-2020 Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Поліпшення 

поінформованос

ті щодо 

сімейної, 

молодіжної, 

демографічної, 

гендерної 

політики, 

проблеми 

торгівлі людьми 

і насильства в 

сім’ї 

 Разом за розділом 1   69 000 73 000 81 000 87 000 97 000  

 



 

 

 

 

 

 

2 Молодіжна політика 
2.1 Проведення: 

- культурно-мистецьких акцій та 

заходів профілактичного 

спрямування („Молодь 

Ужгорода проти 

наркоманії,СНІДу, 

тютюнопаління та алкоголю”); 

- міських семінарів, засідань за 

круглим столом, нарад, 

конкурсів спрямованих на 

залучення молодих громадян до 

співпраці з органами виконавчої 

влади; 

- підтримка пластового 

(скаутського) руху; 

- організація профорієнтаційної 

роботи серед молоді. 

2016-2020 Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді 

 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500 Залучення 

молоді до 

співпраці з 

органами 

місцевого 

самоврядування, 

здійснення 

профорієн-

таційних 

заходів, 

залучення дітей 

та молоді до 

пластових 

організацій та 

руху, 

пропаганда 

здорового 

способу життя 

2.2 Проведення заходів 

патріотичного спрямування та 

урочистого відзначення 

державних свят: Дня 

незалежності України, Дня 

Конституції, Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій 

війні, Дня пам’яті та 

примирення, Дня злуки, Дня 

партизанської слави, Дня 

захисника України, Дня 

Збройних сил України; річниць: 

Щороку Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Патріотичне 

виховання 

молоді та 

активна участь 

молоді у житті 

суспільства 



 

Карпатської України, 

визволення України та 

Закарпаття від німецько-

фашистських загарбників, 

вечорів пам’яті та жертв 

голодомору 

2.3 Забезпечення проведення у 

навчальних закладах 

роз’яснювальної роботи серед 

учнівської молоді з питань 

формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб 

життя 

 

Постійно 

Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді 

- - - - - Пропаганда 

здорового 

способу життя 

 Разом за розділом 2             27 500 27 500 27 500 27 500 27 500  

3 Сімейна та демографічна політика, запобігання насильству в сім’ї 
3.1 Проведення свят, урочистих 

заходів та організація 

змістовного дозвілля 

(спортивних заходів, сімейного 

оздоровлення та відпочинку) для 

різних категорій сімей, дітей та 

молоді, урочисте вручення 

посвідчень „Мати-героїня” 

багатодітним жінкам міста  

Щороку Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Пропаганда 

національних 

духовних 

цінностей та  

забезпечення 

належних умов 

сімейних 

взаємовідносин 

3.2 Проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній з 

питань запобігання насильству в 

сім’ї. Участь у Міжнародній 

акції „16 днів протидії 

насильству в сім’ї (25 листопада 

– 10 грудня).  

Забезпечення функціонування 

мобільних робочих груп з 

вирішення питань попередження 

домашнього насильства 

 

Щороку 

до 2020 

року 

Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді 

13 000 15 000 17 000 19 000 21 000 Привернення 

уваги населення 

до проблем 

насильства в 

сім’ї; 

інформування 

щодо 

попередження 

насильства в 

сім’ї, 

консультування з 

питань отримання 



 

допомоги 

постраждалим 

внаслідок 

насильства в сім’ї 

3.3 Відшкодування видатків (не 

більше 50 % загальної вартості) 

за надані послуги постраждалим 

від насильства в сім’ї та особам 

(сім’ям), що перебувають у 

складних життєвих обставинах у 

м. Ужгород 

2017 Управління праці та 

соціального захисту 

населення, УМЦСССДМ 

- 75 000 - - -  

3.4 Щороку проводити широку 

рекламну кампанію з метою 

популяризації моделі “Доброго 

батька” 

Щороку Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді спільно з 

громадськими 

організаціями  

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Підвищення ролі 

батька у 

вихованні 

дитини 

 Разом за розділом 3 67000 14400

0 

71000 73000 75000  

4 Гендерна політика 
4.1 Проведення інформаційно-

просвітницьких  рекламних 

кампаній (заходів) які 

спрямовані на формування 

суспільства рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

Позитивне ставлення 

суспільства до чоловіків, які 

беруть відпустки по догляду за 

дитиною 

2016-2020 Відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді 

5 500 6 500 7 500 8 500 9 500 Формування в 

суспільстві 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і чоловіків 

 Разом за розділом 4   5 500 6 500 7 500 8 500 9 500  

5 Протидія  торгівлі людьми 
5.1 Забезпечення поінформованості 

населення області через засоби 

масової інформації, друковану 

продукцію щодо сучасних 

2016-2020 Управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та 

молоді 

6 000 7 000 86 000 9 000 10 000 Запобігання 

потраплянню 

населення до рук 

торгівців 



 

проявів торгівлі людьми, а 

також засобів і методів, що 

використовуються торгівцями 

людьми 

людьми 

5.2 Реалізація національного 

механізму взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми 

2016-2020 Структурні підрозділи 

міськвиконкому 
- - - - - Поліпшення 

соціального 

супроводу осіб, 

які постраждали 

від торгівлі 

людьми 

5.3 Виявлення, перенаправлення та 

надання допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі 

людьми 

 Управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та  

молоді, відділ охорони 

здоров‘я, управління 

освіти,   управління праці 

та соціального захисту 

населення, Ужгородське 

ВП ГУНП в Закарпатській 

області 

- - - - - Поліпшення 

якості надання 

допомоги 

особам, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 

5.4 Надання соціальних послуг 

особам, які постраждали від 

торгівлі людьми, у тому числі: 

медичних і освітніх послуг, 

психологічних консультацій та 

послуг з працевлаштування, 

безоплатної правової допомоги 

особам, які постраждали від 

торгівлі людьми, надання послуг 

дітям, які постраждали від 

торгівлі дітьми  

2016-2020 Відділ охорони здоров‘я, 

Ужгородський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, 

Управління освіти, 

Управління правового 

забезпечення, Служба у 

справах дітей, управління у 

справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді, управління 

праці та соціального 

захисту населення, 

Ужгородське ВП ГУНП в 

Закарпатській області 

- - - - - Поліпшення 

якості надання 

допомоги 

особам, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 

5.5 Забезпечення       проведення 

заходів, спрямованих на     

запобігання повторному 

потраплянню в ситуації торгівлі 

2016-2020 Служба у справах дітей, 

Ужгородський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді,  

- - - - - Запобігання 

повторному 

потраплянню до 

рук торгівців 



 

людьми        відділ спорту сім’ї та 

молоді управління у 

справах культури, спорту, 

сім’ї та молоді, відділ 

охорони здоров‘я, 

управління освіти, 

управління праці та 

соціального захисту 

населення , Ужгородське 

ВП ГУНП в Закарпатській 

області 

людьми 

 Разом за розділом 6   6 000 7 000 8 000 9 000 10 000  

 ВСЬОГО   175 000 258 000 195 000 205 000 219 000  

 


