УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
XXХVІ сесія

VII скликання

РІШЕННЯ
30 травня 2019 року

Ужгород

№ 1539

Про міську Програму сімейної,
ґендерної політики, запобігання
та протидію домашньому
насильству і торгівлі
людьми на 2019-2020 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, законів України від 20 вересня 2011 року № 3739VІ „Про протидію торгівлі людьми”, від 07 грудня 2017 року №2229-VІІІ “Про
запобігання та протидію домашньому насильству”, постанов Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2012 року № 29 „Про національного
координатора у сфері протидії торгівлі людьми”, від 23 травня 2012 року № 417
„Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми”, від 22 серпня 2012 року № 783 „Про затвердження Порядку
взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми”,
Указів Президента України від 30 грудня 2000 року №1396/2000 “Про
додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних
сімей”, 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. Затвердити міську Програму сімейної, ґендерної політики, запобігання
та протидію домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки
згідно з додатком.
2. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Гах Л.М.) забезпечити
фінансування Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста.
3. Головним розпорядником коштів Програми визначити департамент
праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б.).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Білака О.П.
Міський голова

Б. АНДРІЇВ

Додаток
до рішення XXXVI сесії
міської ради VII скликання
30.05.2019 р. № 1539
МІСЬКА ПРОГРАМА
сімейної, ґендерної політики, запобігання та протидія домашньому
насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки
1. Паспорт Програми
1

Ініціатор розроблення Програми

2

Дата, номер і назва розпорядчого
документа про розроблення
Програми
Розробник програми

3
4
5

Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми

6

Головний розпорядник коштів

7

Учасники Програми

Термін реалізації Програми
Перелік бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми
10 Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми згідно з додатком 1 до
Програми
8
9

Департамент праці та соціального
захисту населення
Департамент праці та соціального
захисту населення
Відділ сім’ї, гендерної політики та
соціально-трудових відносин
департаменту праці та соціального
захисту населення
Департамент праці та соціального
захисту населення
Відділ сім’ї, гендерної політики та
соціально трудових відносин
департаменту праці та соціального
захисту населення;
УМЦССС ДМ;
Управління у справах культури,
молоді та спорту;
Служба у справах дітей;
2019-2020 роки
Міський бюджет
Х

2. Визначення проблем, на розв’язання якої
спрямована Програма
Міська програма сімейної, демографічної, ґендерної політики,
попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2019-2020 роки
(далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків”, „Про протидію торгівлі людьми”, „Про запобігання та
протидію домашньому насильству”, “Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”, 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”.
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. Визначення мети Програми
Метою Програми є реалізація сімейної, демографічної та гендерної
політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості
та ґендерної рівності; підтримку 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.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
Мету програми передбачається досягти шляхом підвищення рівня
обізнаності суспільства.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених
міським бюджетом на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел.
Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається
щороку з урахуванням можливостей міського бюджету під час формування їх
показників.

Строком виконання Програми є 2019-2020 роки.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми.
5. Перелік завдань Програми та результатні показники
Основними завданнями Програми є:
- реалізація державної сімейної, демографічної та гендерної політики;
- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх
повновартісної участі у розбудові громадянського суспільства;
- запобігання та протидія домашньому насильству;
- поінформованість населення міста щодо торгівлі людьми;
- ґендерна політика;
- співпраця з неурядовими організаціями.
Основні результативні показники Програми є:
- усунення негативних явищ у сім’ях, які опинилися у складних
життєвих обставинах;
- 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.
6. Напрям діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності:
- Інформаційно-аналітичне забезпечення Програми, проведення заходів
з метою популяризації напрямів діяльності Програми;
- Розвиток сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія
домашньому насильству та торгівлі людьми.
Основні заходи Програми подані у додатку 4.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація та контроль заходом виконання Програми, покладається
на департамент праці та соціального захисту населення.
Секретар ради

А. СУШКО

Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми сімейної, ґендерної політики,
запобігання та протидія домашньому насильству і торгівлі людьми на 20192020 роки
Обсяг коштів, які
пропонується залучити на
виконання Програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
міський бюджет
кошти не бюджетних джерел

Секретар ради

2019 рік

2020 рік

тис. грн.
Усього витрат
на виконання
Програми

665,0

1 155,0

1 820,0

665,0
-

1 155,0
-

1 820,0
-

Строки виконання Програми

А. СУШКО

Додаток 2
до Програми
Перелік завдань міської програми
Мета,
завдання,
ТПКВК
МБ

Джерела
фінансування

Обсяг видатків

Всього
на
виконання
програми

Завдання

Строки виконання Програми
2019 рік
2020 рік
(проект)
(прогноз)
У т.ч. кошти
У т.ч. кошти
міського бюджету
міського бюджету
Обсяг
Загальний
Спеціальний видатків
Загальний
Спеціальний
фонд
фонд
фонд
фонд

Міський бюджет, інші
джерела
665,0

665,0

-

1 155,0

1 155,0

-

- Інформаційно-аналітичне забезпечення Програми, проведення заходів з метою популяризації напрямів діяльності
Програми;
- розвиток сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству та торгівлі людьми

Секретар ради

Відповідальні
виконавці

Відділ сім’ї,
гендерної політики та
соціально трудових
відносин
департаменту праці та
соціального захисту
населення
Відділ сім’ї,
гендерної політики та
соціально трудових
відносин
департаменту праці та
соціального захисту
населення

А. СУШКО

Додаток 3
до Програми
Відповідальні виконавці,
ТПКВК МБ, завдання
програми,
результативні показники

Всього на виконання
програми
Мета Програми:
ТПКВК МБ
Відповідальний виконавець:
Завдання
Показники виконання:
Показники витрат (вхідних
ресурсів):
Показник продукту:
Кількість заходів
Кількість послуг:
Показник продуктивності
(ефективності):
Середні витрати на проведення
одного заходу
Середні витрати на послугу:
Показник результативності
(якості):
Динаміка збільшення кількості
заходів у плановому періоді
порівняно з минулими роками

Секретар ради

Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування

Результативні показники виконання завдань міської цільової програми
Строки виконання Програми
2019 рік
(проект)
У т.ч. кошти
міського бюджету

Разом

Загальний фонд

665,0

2020 рік
(прогноз)
У т.ч. кошти
міського бюджету

Разом

Спеціальний фонд

665,0

Загальний фонд

1 150,0

Спеціальний фонд

1 150,0

Реалізація сімейної, демографічної, ґендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству, протидія торгівлі
людьми

Відділ сім’ї, гендерної політики та соціально-трудових відносин
- Інформаційно-аналітичне забезпечення Програми, проведення заходів з метою популяризації напрямів діяльності
Програми;
- розвиток сімейної, гендерної політики, запобігання та протидія домашньому насильству та торгівлі людьми
665,0

665,0

25
50

-

1 155,0

1 155,0

25
50

27
-

27
-

5,6

5,6

5,3

5,3

10,5

10,5

10,1

10,1

1.1

1.1

1.7

1.7

А. СУШКО

Додаток 4
до Програми
Напрям діяльності та заходи щодо реалізації міської Програми сімейної, ґендерної політики, запобігання та протидії
домашньому насильству і торгівлі людьми на 2019-2020 роки
№
п/п

Заходи

1

2
Розвиток та функціонування
1
інформаційно-аналітичного,
програмного забезпечення галузі,
у тому числі придбання
необхідної оргтехніки та
супутніх матеріалів
1.1
Проведення інформаційнопросвітницьких заходів з питань
запобігання насильству в сім’ї.
Участь у Міжнародній акції „16
днів протидії насильству в сім’ї
(25 листопада – 10 грудня).

1.2

1.3

Проведення інформаційнопросвітницьких заходів які
спрямовані на формування
суспільства рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків
Забезпечення поінформованості
населення міста через засоби
масової інформації, друковану
продукцію щодо сучасних
проявів торгівлі людьми

Назва напряму
діяльності

3
Інформаційноаналітичне
забезпечення
Програми,
проведення
заходів з метою
популяризації
напрямів
діяльності
Програми

Термін
виконання

Відповідальний
виконавець

Обсяги фінансування
тис. грн.

2019

2020

міський
бюджет

міський
бюджет

Очікуваний результат

4
2019-2020

5
Департамент
праці та
соціального
захисту
населення

6
25,0

7
10,0

8
Покращення системи інформаційноаналітичного забезпечення галузі

2019-2020

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення,
УМЦСССДМ

20,0

20,0

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

2019-2020

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення
Департамент
праці та
соціального
захисту
населення

5,0

5,0

Формування в суспільстві рівних
прав та можливостей жінок і
чоловіків

10,0

10,0

Запобігання потраплянню населення
до рук торгівців людьми

2019-2020

Проведення заходів з
відзначення Дня матері,
Міжнародного дня сім’ї,
Міжнародного дня захисту дітей,
Дня святого Миколая,
Новорічних та Різдвяних свят з
врученням подарунків дітямсиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, дітям
інвалідам, багатодітним,
малозабезпеченим, обдарованій і
активній молоді, інших міських
та державних свят
1.5
Проведення міських тренінгів,
семінарів, конференцій, форумів,
засідань за “круглим столом” з
питань сімейної, демографічної,
ґендерної політики, запобігання
та протидія домашньому
насильству, протидія торгівлі
людьми
1.6
Проведення свят, урочистих
заходів та організація змістовного
дозвілля, соціальних акцій
(спортивних заходів, сімейного
відпочинку) для різних категорій
сімей та дітей, урочисте
вручення посвідчень „Матигероїня” багатодітним жінкам
міста та інші заходи соціального
спрямування спрямованих на
покращення соціального
становища сімей та осіб, які
перебувають у складних
життєвих обставинах.
1.4

2019-2020

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення,
УМЦСССДМ,
Служба у
справах дітей

50,0

50,0

Пропаганда національних духовних
цінностей, підтримка соціально
незахищених дітей

2019-2020

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення

10,0

10,0

Поліпшення поінформованості
щодо сімейної, молодіжної,
демографічної, гендерної політики,
проблеми торгівлі людьми і
насильства в сім’ї

2019-2020

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення,
Управління у
справах
культури,
молоді та
спорту,
Ужгородський
міський центр
соціальних
служб для
сім’ї, дітей та
молоді

15,0

15,0

Пропаганда сімейних цінностей,
підвищення батьківського
виховного потенціалу, формування
навичок самостійного життя,
попередження складних життєвих
обставин, мотивація до
самостійного подолання складних
життєвих обставин, забезпечення
належних взаємовідносин

Надання соціальних,
реабілітаційних, юридичних,
психологічних послуг та послуг з
підтриманого проживання
(надання притулку) особам та
особам з дітьми, що перебувають
у складних життєвих обставинах
чи постраждали від торгівлі
людьми або насильства у сім’ї,
шляхом їх закупівлі за
результатами конкурсу
2.1
Ефективне виявлення та
узгоджене реагування на факти
вчинення насильства з
урахуванням результатів оцінки
ризиків, що загрожують
постраждалій особі, своєчасне
інформування об’єктів шляхом
закупівлі у тому числі
транспортних послуг
2.2
Функціонування мобільної
бригади соціально-психологічної
допомоги особам, які
постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за
ознакою статі
2.3
Направлення кривдника на
проходження корекційної
програми
2

Розвиток
сімейної,
гендерної
політики,
запобігання та
протидія
домашньому
насильству та
торгівлі людьми

ВСЬОГО:

Секретар ради

2019-2020

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення

500,0

1000,0

2019-2020

Підрозділи
відповідно до
Закону України
«Про
запобігання та
протидію
домашньому
насильству»

10,0

10,0

2019-2020

УМЦСССДМ

-

-

2019-2020

Департамент
праці та
соціального
захисту
населення

20,0

20,0

665,0

1155,0

А. СУШКО

