
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про затвердження Програми запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення ґендерної 

рівності, протидії торгівлі людьми  
на території Гірської сільської ради на 2022 – 2025 роки 

 
Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», п. 22 ст. 26, ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України  «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», Закону України  «Про протидію торгівлі людьми», Закону України 
«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку 
взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі», на виконання вимог 
спільного наказу міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та 
міністерства внутрішніх справ №3131/386 від 07.09.2009  «Про затвердження 
Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за 
реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у 
справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних 
підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження 
насильства в сім'ї», 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити Програму запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі 
людьми на території Гірської сільської ради на 2022-2025 роки (додаток 1). 

2. Затвердити заходи щодо реалізації Програми запобігання та протидії 
домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення ґендерної 
рівності, протидії торгівлі людьми на території Гірської сільської ради на 2022-2025 
роки (додаток 2). 

3. Щорічний обсяг фінансування заходів Програми визначати при 
затвердженні місцевого бюджету Гірської сільської ради на відповідний рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з 
питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку та з 
питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту 
населення  та охорони здоров’я. 

 
від ________ 2021 року 
№ ______ 

 
Сільський голова Роман ДМИТРІВ 
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ПРОГРАМА 
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П А С П О Р Т 
Програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії 
торгівлі людьми на території Гірської сільської ради на 2022 – 2025 роки 

(далі Програма). 
 

 Назва, дата і номер 
розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 
розробку Програми 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Бюджетний 

кодекс України (зі змінами і 
доповненнями) 

1. Замовник Програми Гірська сільська рада 
2. Розробник Програми Служба у справах дітей Гірської 

сільської ради 
3. Брали участь у розробці 

Програми 
Виконавчі органи Гірської сільської ради 

4. Відповідальні виконавці Гірська сільська рада, 
Виконавчий комітет сільської ради, 
Головний бухгалтер виконавчого 
комітету Гірської сільської ради, 
Служба у справах дітей 
виконавчого комітету Гірської 
сільської ради, 
Управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту 
населення 

5. Мета Програми Створення дієвого механізму запобігання 
та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі; 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у всіх 
сферах життя суспільства та 
впровадження європейських стандартів 
рівності; запобігання торгівлі людьми, 
підвищення ефективності виявлення 
осіб, які вчиняють такі злочини або 
сприяють їх вчиненню, а також захист 
прав осіб, постраждалих від торгівлі 
людьми, особливо дітей, та надання їм 
допомоги. 

6. Термін реалізації Програми 2022-2025 роки 



7. Перелік джерел фінансування, 
які беруть участь у виконанні 
Програми 

Обсяг фінансування затверджується 
Гірською сільською радою у межах 
коштів, передбачених в місцевому 
бюджеті Гірської сільської 
територіальної громади на поточний рік 
для реалізації заходів, а також за рахунок 
інших джерел, не заборонених 
законодавством 

8.  Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми 

260,0 тис. грн. 

 
1. Загальні положення 

 
Програма запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 
2022-2025 роки на території Гірської сільської ради (далі – Програма) розроблена 
на виконання Конституції України, Сімейного кодексу України, Законів України 
«Про запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою 
статі», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про 
протидію торгівлі людьми», «Про охорону дитинства», Указів Президента 
України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про Цілі сталого розвитку 
України на період до 2030 року» та від 21 вересня 2020 року № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статті, захисту прав осіб, які постраждали від такого 
насильства», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року 
№ 800-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 
протидії торгівлі людьми на період до 2025 року» та від 11 квітня 2018 року № 
273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» (із змінами). 
Програму розроблено з метою створення дієвого механізму запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та 
впровадження європейських стандартів рівності; запобігання торгівлі людьми, 
підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або 
сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі 
людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги. 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована  
Програма 

 
Міжнародне право щодо захисту прав людини тлумачить насильство як 

порушення прав людини й накладає на всі країни зобов’язання знайти ефективні 
правові засоби протидії. Те, що всі люди рівні, незалежно від раси, кольору 
шкіри, національності, віросповідання, а також статі, було проголошено на рівні 



ООН ще 1948 року в Загальній декларації прав людини. 
Так, згідно зі статтею 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є 
проявами порушень прав людини та основними перешкодами забезпечення 
гендерної рівності.  

У 90% випадків найбільше від домашнього насильства страждають жінки 
та діти. Це не внутрішньосімейна справа чи особливості родинного спілкування. 
Це протиправні дії, яким немає виправдання та про які не можна мовчати. 
Домашнє насильство не має ні соціальних ні національних меж. Воно може 
трапитися будь з ким. Діти, які є свідками насильства між батьками чи близькими 
родичами, навіть якщо фізично уникають його, страждають морально. Це 
негативно впливає на їхній емоційний стан, взаємовідносини з однолітками, 
навчання, існує ризик того, що вони повторять приклад батьків у дорослому 
житті. У разі, якщо постраждалою особою є дитина, важливим є захист її прав та 
інтересів, які базуються на принципах, визначених Конвенцією ООН про права 
дитини, Конвенцією Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації 
та сексуального насильства, Європейською конвенцією про здійснення прав 
дітей та законодавчими актами України у сфері захисту прав дитини. 

Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, 
зокрема на репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності та 
збільшення народження дітей з вадами здоров’я. Постраждалі особи не можуть 
належним чином виконувати свої професійні обов’язки, внаслідок чого зростає 
кількість травмувань на робочому місці та кількість «лікарняних», фінансування 
яких покривається з бюджету.  

Поєднання політики гендерного інтегрування в усіх сферах життя і за всіма 
напрямами суспільного розвитку та поліпшення становища жінок у тих сферах, 
де існує нерівність (зокрема забезпечення рівних прав для жінок і чоловіків, 
наданих їм Конституцією України; розширення економічних можливостей для 
жінок у сферах зайнятості, розвитку підприємницького потенціалу; усунення 
негативних гендерних стереотипів; урахування особливих потреб усіх категорій 
жінок і чоловіків незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 
інших переконань, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, 
громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовних або 
інших ознак), є основою забезпечення гендерної рівності та сталого розвитку 
суспільства. 

На сьогодні одним із найганебніших явищ, які існують у сучасному світі, є 
торгівля людьми. Це явище порушує права людини, принижує її честь та 
гідність. За даними МОМ в Україні з 1991 року - 230 тисяч українців 
постраждали від торгівлі людьми. За оцінками міжнародних експертів близько 
65 % жертв торгівлі людьми залишаються неідентифікованими. Основний 
принцип, за яким торгівці людьми обирають собі жертву, – це уразливий стан 
особи. Особа, яка звернулась із заявою щодо встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, має право на забезпечення безоплатного 
одержання медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної 



допомоги та тимчасового розміщення у притулку. У разі, якщо особі встановлено 
статус постраждалої від торгівлі людьми, вона має право на одноразову 
матеріальну допомогу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України 
та допомогу у працевлаштуванні, реалізацію права на освіту та професійну 
підготовку. 

 
3. Мета Програми 

 
Метою Програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі; забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та 
впровадження європейських стандартів рівності; запобігання торгівлі людьми, 
підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або 
сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі 
людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги. 

 
4. Цілі Програми, обґрунтування шляхів і засобів 

 
Цілями Програми є зниження поширеності явища домашнього насильства 

та насильства за ознакою статі на території Гірської сільської ради, розбудова 
муніципальної системи запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі відповідно до міжнародних стандартів та Законів 
України «Про запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків». Забезпечення системної та комплексної політики у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству, запобіганні торгівлі людьми, насильству за 
ознакою статі, дискримінації, утвердження гендерної рівності на місцевому 
рівні. 

Вирішення питань запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності та попередження 
торгівлі людьми визначить стратегічні пріоритети розвитку сімейної, гендерної 
політики та протидії торгівлі людьми на території Гірської сільської ради, 
започатковує організаційні шляхи її реалізації та обґрунтовує ресурсні потреби. 

Реалізація Програми дозволить запровадити ефективний механізм 
партнерства та взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими 
організаціями, вдосконалення механізму запобігання та протидії домашньому 
насильству, підвищення рівня інформованості населення щодо форм і проявів 
домашнього насильства, його причин і наслідків та необхідні дії осіб; ефективне 
реагування на факти домашнього насильства через впровадження механізму 
взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо запобігання та протидії 
домашньому насильству; надання допомоги та захисту особам, постраждалим 
від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, притягнення 
кривдників до передбаченої законом відповідальності та корекція їхньої 
поведінки. 

Реалізація Програми також передбачає залучення представників  



громадськості до участі у реалізації прав і задоволенні потреб різних верств  
населення. 

Щорічно при формуванні місцевого бюджету планується передбачати, 
виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання 
заходів Програми. 

З метою системного аналізу реалізації Програми проводиться щорічний 
моніторинг виконання передбачених заходів.  
 

5. Основні завдання і заходи Програми 
 

5.1  Основними завданнями Програми є:  
створення ефективного механізму партнерства та взаємодії між 

органами виконавчої влади та громадськими організаціями, вдосконалення 
механізму запобігання та протидії домашньому насильству, підвищенню 
рівня інформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, 
його причин і наслідків та необхідних дій осіб;  

ефективного реагування на факти домашнього насильства через 
впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо 
запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги та захисту 
особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою 
статі, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та 
корекція їхньої поведінки; 

забезпечення ґендерної рівності;  
зміцнення державно-приватного співробітництва у сфері забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;  
застосування інструментів гендерного інтегрування;  
здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських 

навичок для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження 
підприємницької діяльності;  

зменшення кількості сімей, в яких існує ризик вчинення домашнього 
насильства;  

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

підвищення рівня професійної компетенції працівників Виконавчого 
комітету Гірської сільської ради щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству;  

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

підвищення ефективності взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють 
заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;  

посилення міжвідомчої взаємодії з питань рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків;  

запровадження гендерних підходів у діяльності посадових осіб; 
підвищення рівня обізнаності з питань забезпечення рівних прав та 



можливостей жінок і чоловіків; 
зменшення гендерного дисбалансу серед депутатів, представників 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників 
підприємств, установ та організацій;  

створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і чоловіків 
у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень; 

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

розроблення тематичних матеріалів щодо протидії дискримінації за 
ознакою статі, у тому числі множинної (щодо жінок похилого віку, сільських 
жінок, жінок з інвалідністю, внутрішньо переміщених жінок, ВІЛ-позитивних 
та/або наркозалежних жінок, жінок національних меншин); 

підвищення рівня обізнаності населення щодо ризиків потрапляння в 
ситуацію торгівлі людьми.  
5.2 Основні заходи програми наведено в додатку № 1. 
 

6. Очікувані результати Програми 
 

Виконання Програми сприятиме:  
забезпеченню ефективної взаємодії всіх суб`єктів, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству 
за ознакою статі; 

функціонуванню дієвої системи моніторингу та оцінки ефективності 
заходів на місцевому рівні; 

мінімізації негативних наслідків випадків домашнього насильства, 
надання допомоги постраждалим особам з врахування особливих потреб та 
інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, 
дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку; 

посиленню відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство; 
зростанню довіри громадян до органів та служб, які надають допомогу; 
підвищенню рівня професійної компетенції працівників щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству; 
підвищенню рівня обізнаності населення щодо явища домашнього 

насильства, руйнації негативних стереотипів та формування нетерпимого 
ставлення до насильницької моделі сімейних відносин; 

підвищенню рівня поінформованості мешканок та мешканців громади 
щодо заходів у сфері формування гендерної культури, подолання стереотипів, 
недопущення торгівлі людьми та проявів будь-яких форм дискримінації. 
 

7. Впровадження, моніторинг та перегляд Програми 
 

Реалізація, координація та контроль за ходом виконання Програми 
покладаються на Уповноважену особу (координатора) з питань забезпечення 



рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків, запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі та відповідний структурний підрозділ, на який 
покладено обов`язок за реалізацію державної політики в цій сфері. Заходи 
Програми також реалізуються Управліннями та структурними підрозділами 
Гірської сільської ради, іншими підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форми власності. 

Виконавці Програми інформують Виконавчий комітет Гірської сільської 
ради про стан виконання заходів, визначених даною Програмою, щороку до 1 
березня року наступного за звітним. 

Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням соціально-
економічної ситуації, результатів моніторингу, реальних можливостей 
видаткової частини місцевого бюджету сільської територіальної громади 
(визначається щорічно) та у випадках зміни законодавчих, нормативно-правових 
та інших актів. Коригування здійснюється за ініціативи виконавців заходів 
Програми, постійних комісій, громадських організацій та звернень громадян. 
Ініціатор готує пропозиції, до яких додає вичерпне обгрунтування (в разі 
необхідності – розрахунок витрат) запропонованих змін. 

Питання про хід виконання заходів Програми щороку розглядається на 
засіданнях виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

 
8. Строки виконання Програми 

 
Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2022 – 2025 

років. 
 

9. Ресурсне забезпечення Програми 
 

8.1 Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших 
джерел, не заборонених законодавством. 
8.2 Ресурсне забезпечення наведено у додатку № 2 до Програми. 
8.3 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 
становить: на 2022 рік – 50 000 грн., на 2023 рік – 60 000 грн., на 2024 рік 70 000 
грн., 2025 рік – 80 000 грн. 
8.4 Зміни до Програми вносяться відповідно до законодавства. 

 

 

Секретар ради                                                         Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

 

Додаток №1 
        до Програми 



 
 

Заходи з реалізації Програми запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, 

протидії торгівлі людьми на території Гірської сільської ради 
на 2022 – 2025 роки 

 
 

 
 

№ 

 
 

Зміст   заходу 
 

 
 

Відповідальні 
виконавці 

 
 

Термін 
викона

ння 

Орієнтовни
й план   

фінансуванн
я 

Місцевий, 
державний, 
обласний, 
районний 
бюджети, 

інші джерела 
фінансуванн

я,  
ограни 

самоорганіза
ції населення 
(далі ОСН) 

1 Проведення інформаційно-
просвітницьких заходів з  
питань запобігання та 
протидії домашньому 
насильству і насильству за 
ознакою статі, 
забезпечення ґендерної 
рівності, протидії торгівлі 
людьми 

служба у 
справах дітей, 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

захисту 

весь 
період 

програм
и 

не потребує  

2 Організація та проведення  
спільних семінарів, 
круглих  
столів для суб’єктів 
взаємодії у сфері 
запобігання та протидії  
домашньому насильству і  
насильству за ознакою 
статі,  
забезпечення ґендерної  
рівності, протидії торгівлі  
людьми 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

захисту, 
служба у 

справах дітей, 
представники 

органів 
Національної 

поліції, 
закладів 

весь 
період 

програм
и 

не потребує  



охорони 
здоров`я 

3 Проведення інформаційних 
заходів про ґендерно 
зумовлене, у тому числі 
домашнє насильство, з 
метою підвищення 
обізнаності серед членів 
громади (флешмоби, 
вуличні театри, 
волонтерські акції 
виготовлення та 
розповсюдження 
інформаційних матеріалів з 
питань профілактики та 
протидії насильству) 

сільська рада,  
Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

захисту, 
служба у 

справах дітей, 
громадські 

організації (за 
згодою) 

весь 
період 

програм
и 

місцевий 
бюджет, 

ОСН 

4 Проведення 
індивідуальних та групових 
заходів з профілактики 
домашнього 
насильства для сімей 

Сектор 
соціального 

захисту 
населення, 
служба у 

справах дітей 

постійно в межах 
фінансових 

можливостей   

5 Забезпечення надання  
соціальних послуг сім'ям, в  
яких виявлені випадки  
домашнього насильства, у 
тому числі сім'ям з дітьми 

Сектор 
соціального 

захисту 
населення 

постійно не потребує 

6 Забезпечити 
функціонування Притулку 
для осіб, які постраждали 
від домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі  

сільська рада, 
Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

захисту 

весь 
період 

програм
и 

місцевий 
бюджет, 

ОСН, інші 
джерела 

фінансуванн
я 

7 Забезпечити діяльність 
Мобільної бригади 
соціально-психологічної 
допомоги 

сільська рада, 
Управління 

гуманітарного 
розвитку та 
соціального 

захисту 

весь 
період 

програм
и 

місцевий 
бюджет, 

ОСН, інші 
джерела 

фінансуванн
я 



8 Надання послуг жінкам, 
жінкам з дітьми, 
постраждалим 
від домашнього насильства 
в Притулку для осіб, які 
постраждали від 
домашнього насильства 
та/або насильства за 
ознакою статі та 
Мобільною бригадою 
соціально-психологічної 
допомоги 

Сектор 
соціального 

захисту 
населення 

з часу 
початку 
функціо
нування 
Притулк

у та 
Мобільн

ої 
бригади  

місцевий 
бюджет, 

ОСН 

9 Проведення тренінгів та  
семінарів для підвищення  
професійного рівня 
фахівців, до компетенції 
яких належать питання 
запобігання та протидії  
домашньому насильству 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

захисту, 
служба у 

справах дітей, 
громадські 

організації (за 
згодою), 
залучені 
фахівці 

навчальних 
центрів 

весь 
період 

програм
и 

місцевий 
бюджет, 

ОСН 

10 Проведення семінарів та  
тренінгів для підвищення  
кваліфікації посадових осіб  
місцевого самоврядування 
з питань рівності прав та 
можливостей жінок і  
чоловіків 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

захисту, 
служба у 

справах дітей, 
громадські 

організації (за 
згодою), 
залучені 
фахівці 

навчальних 
центрів 

весь 
період 

програм
и 

місцевий 
бюджет, 

ОСН 



11 Розміщення інформаційної  
продукції з питань протидії  
торгівлі людьми, 
домашньому насильству, 
запобіганню дискримінації 

Сектор 
соціального 

захисту 
населення, 

ЦНАП,  
відділ 

культури, 
спорту та 

інформування 

весь 
період 

програм
и 

не потребує 

12 Забезпечити проведення 
профілактичної роботи з 
учнями навчальних 
закладів щодо питань 
запобігання та протидії 
домашньому насильству 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

захисту 

весь 
період 

програм
и 

не потребує 

13 Забезпечення діяльності 
Координаційної ради з 
питань гендерної рівності, 
запобігання та 
протидії домашньому 
насильству та/або за 
ознакою статі, протидії 
торгівлі людьми 

сільська рада, 
уповноважена 

з гендерних 
питань 

 

весь 
період 

програм
и 

не потребує 

14 Проведення заходів 
спрямованих на 
підвищення рівня 
обізнаності населення 
щодо своїх людських прав, 
а також 
проблем гендерної рівності 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

захисту, 
залучені 
фахівці 

весь 
період 

програм
и 

місцевий 
бюджет, 

ОСН 

15 Організація та надання 
послуг щодо проходження 
Корекційних програм для 
кривдників для 
формування 
ненасильницької поведінки 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

захисту, 
залучені 
фахівці 

весь 
період 

програм
и 

не потребує 

16 Формування Гендерного 
паспорту громади 

Виконавчий 
комітет, 

Управління 
гуманітарного 

розвитку та 
соціального 

захисту, 
ЦНАП 

2022-
2023  

не потребує 



 
Додаток №2 

        до Програми 
 
  

Ресурсне забезпечення Програми запобігання та протидії домашньому 
насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, 

протидії торгівлі людьми на території Гірської сільської ради 
на 2022 – 2025 роки 

                                                                                                                    
 

Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання 

програми (тис. грн) 
 

Всього, 
витрати 

на 
програму 
(тис. грн) 

Роки виконання програми 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 

Місцевий бюджет 
сільської 
територіальної 
громади 

  50,0 60,0 70,0 80,0 

Разом 260,0      
 


