Про Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей,
сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки
Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою організації повноцінного оздоровлення
та відпочинку дітей, створення правових і соціальних умов для належного
розвитку сім’ї, підвищення ролі сім’ї як основи суспільства, утвердження в
суспільстві ґендерного паритету та реалізації заходів, що сприяють
викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження
насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі Запорізька обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну обласну програму з оздоровлення та
відпочинку дітей, сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми
на 2017-2021 роки (далі – Комплексна програма), що додається.
2. Обласній державній адміністрації:
1) забезпечити організацію виконання заходів і завдань Комплексної
програми та проінформувати про хід її реалізації Запорізьку обласну раду
щопівроку до 20 числа, що наступає за звітним періодом;
2) під час формування проекту обласного бюджету передбачати
асигнування на реалізацію Комплексної програми, виходячи із загальних
обсягів видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.
3. Рекомендувати райдержадміністраціям, виконавчим комітетам
міських рад міст обласного значення та сільських, селищних рад:
1) здійснити виконання заходів, зазначених у Комплексній програмі;
2) передбачати в місцевих бюджетах кошти на виконання Комплексної
програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань соціальної політики і праці.
Голова ради

Г.В. Самардак

Проект підготовлений
Департаментом соціального
захисту населення
облдержадміністрації
Директор департаменту
Аркуш погодження додається.
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І. Загальні положення
Комплексна обласна програма з оздоровлення та відпочинку дітей,
сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки
(далі – Комплексна програма) розроблена відповідно до Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей», Закону України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї»,
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків», Закон України «Про протидію торгівлі людьми».
Актуальність розроблення та прийняття цієї Комплексної програми
зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення
оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, встановлення
ґендерного паритету у суспільстві, забезпечення сприятливих умов для
всебічного розвитку сім'ї, попередження насильства в сім’ї та протидії
торгівлі.
ІІ. Мета і основні завдання Комплексної програми
1. Метою Комплексної обласної програми є організація повноцінного
оздоровлення та відпочинку дітей, створення правових і соціальних умов для
належного розвитку сім’ї, підвищення ролі сім’ї як основи суспільства,
утвердження в суспільстві ґендерного паритету та реалізація заходів, що
сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо
попередження насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі.

дітей;

2. Основними завданнями Комплексної програми є:
1) у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:
реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку

виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення,
протягом року;
збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази та кадрового
забезпечення;
зміцнення матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку на підставі партнерських відносин між місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування із дитячими
закладами оздоровлення та відпочинку, їх власниками (засновниками);
створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних,
медико-оздоровчих інноваційних проектів з оздоровлення та відпочинку
дітей;
2) у сфері підтримки інституту сім’ї та ґендерного паритету:
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формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім'ї у житті
суспільства, підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій
населення;
формування у населення культури планування сім'ї, народження
бажаної кількості дітей з урахуванням сучасного розвитку медицини,
налагодження ефективної системи підготовки молоді до сімейного життя,
пропагування авторитету шлюбу;
сприяння поширенню сімейного виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, профілактика дитячої бездоглядності,
жебракування, запобігання правопорушенням;
створення умов для поєднання жінками і чоловіками професійних і
сімейних обов'язків;
здійснення просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності,
формування ґендерної культури та усунення ґендерних стереотипів у
суспільстві;
3) у сфері протидії торгівлі людьми, гендерно – зумовленого та
домашнього насильства:
підвищення рівня правової культури населення та поінформованості
щодо протидії торгівлі людьми шляхом проведення широкомасштабної
інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;
підвищення професійної компетенції персоналу державних органів у
сфері протидії торгівлі людьми;
надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми;
запобігання домашньому насильству;
ефективне реагування на факти домашнього насильства через
впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи щодо
запобігання та протидії домашньому насильству;
надання допомоги та захисту постраждалим особам;
підвищення рівня правової культури населення та поінформованості
про проблему насильства;
створення дієвої системи надання допомоги потерпілим від насильства
в сім’ї;
запровадження системи ефективного реагування на факти ґендерної
дискримінації.
ІІІ. Напрями виконання Комплексної програми
1. Реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку
дітей.
2. Реалізація державної сімейної та ґендерної політики.
3. Реалізація державної політики у сфері протидії торгівлі людьми,
ґендерно - зумовленого та домашнього насильства.
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ІV. Визначення проблем,
на розв’язання яких спрямована Комплексна програма
Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та
взаємообумовлених чинників, серед яких:
1. У сфері оздоровлення та відпочинку дітей:
скорочення мережі стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, які фактично здійснюють діяльність;
недостатнє фінансування з районних та місцевих бюджетів на
оздоровлення та відпочинок дітей;
низький рівень охоплення оздоровчими послугами дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону
України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».
2. У сфері підтримки інституту сім’ї та ґендерного паритету:
зниження престижу сім’ї та нівелювання сімейних цінностей;
непідготовленість молоді до подружнього життя;
низька культура статевої та репродуктивної поведінки молоді,
внутрішньо сімейних стосунків, поширення сімейного насильства в різних
формах;
недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності
за здоров’я та виховання дітей;
низький рівень ґендерної культури та існування ґендерних стереотипів
у суспільстві.
3. У сфері протидії торгівлі людьми, ґендерно - зумовленого та
домашнього насильства:
збройний конфлікт на Сході України, анексія Автономної Республіки
Крим, та як наслідок - внутрішнє переміщення осіб;
недостатній рівень координації діяльності державних органів,
громадських та міжнародних організацій у сфері протидії торгівлі людьми;
низький рівень поінформованості суспільства щодо шляхів
убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також
можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок
безпечної поведінки у населення;
упереджене ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
відсутність комплексної системи реагування на випадки дискримінації
за ознакою статі, запобігання ґендерно - зумовленому насильству та
дискримінації і надання допомоги особам, які від них постраждали.
V. Фінансове забезпечення Комплексної програми
Комплексна програма реалізується за рахунок коштів обласного,
місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Під час формування проекту обласного бюджету Запорізька
облдержадміністрація передбачає асигнування на реалізацію Комплексної
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програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на рік на
відповідну галузь.
Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку до
Комплексної програми.
VI. Організація управління та контролю за ходом виконання
Комплексної програми
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України головним
розпорядником бюджетних коштів, передбачених на виконання Комплексної
програми, призначається Департамент соціального захисту населення
Запорізької облдержадміністрації, який розробляє та затверджує порядок
використання коштів виконавцями. Разом з тим, у підпункті 11 пункту 1
розділу VIII (Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей) головними
розпорядниками
коштів
є
структурні
підрозділи
Запорізької
облдержадміністрації: Департамент соціального захисту населення;
Департамент освіти і науки; Служба у справах дітей; Управління молоді,
фізичної культури та спорту.
Контроль за виконанням Комплексної програми покладається на
постійну комісію з питань соціальної політики і праці.
Департамент
соціального
захисту
населення
Запорізької
облдержадміністрації щороку до 20 числа, що настає за звітним періодом,
подає до постійної комісії з питань соціальної політики і праці узагальнену
інформацію про стан виконання Комплексної програми.
Відповідальні виконавці щороку до 15 числа, що настає за звітним
періодом, надають Департаменту соціального захисту населення Запорізької
облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання
Комплексної програми.
VII. Очікувані результати виконання Комплексної програми
1. У сфері оздоровлення та відпочинку дітей під час виконання
Комплексної програми:
щороку збільшувати кількість дітей, які отримують послуги з
оздоровлення та відпочинку, особливо дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, охоплювати до 75% дітей регіону шкільного
віку послугами із оздоровлення та відпочинку, за рахунок увсіх джерел
фінансування;
збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку, поліпшення їх матеріально-технічної бази, кадрового
забезпечення;
підвищення ефективності міжвідомчої координації дій органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення дітей;
надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги
громадським об'єднанням, фондам, підприємствам, установам та
організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам;
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підтримка дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
2. У сфері підтримки інституту сім’ї та ґендерного паритету під час
виконання Комплексної програми:
підвищити престиж сім’ї;
забезпечити надання послуг сім’ям з питань підготовки до майбутнього
батьківства;
мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім
насильства;
впровадити Програму підготовки молоді до подружнього життя з
метою запобігання розлученням та нестабільності в стосунках;
підвищити рівень поінформованості роботодавців з питань
запровадження міжнародних стандартів рівності співробітників у сфері
праці;
створити належні умови для забезпечення жінкам і чоловікам
можливості суміщати трудову діяльність із сімейними обов’язками;
підвищити рівень поінформованості населення з питань рівного
розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і чоловіками
щодо виховання дитини;
забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю засобів
масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою
подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;
забезпечити подальшу співпрацю з міжнародними організаціями та
громадськими об’єднаннями, діяльність яких спрямована на забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
запровадити ґендерно - орієнтованого бюджетування.
3. У сфері протидії торгівлі людьми, ґендерно-зумовленного та
домашнього насильства під час виконання Комплексної програми:
підвищити рівень поінформованості і правової культури населення з
питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, жорсткого
поводження з дітьми, формування свідомості всіх верств населення щодо
нетерпимого ставлення до насильства;
посилити ефективність взаємодії органів виконавчої влади,
міжнародних організацій, громадських об’єднань та інших юридичних осіб,
що виконують різні функції у сфері протидії торгівлі людьми, ґендерно зумовленного та домашнього насильства;
зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали від
торгівлі людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, які
проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
забезпечити належний захист та надання допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми;
проводити коррекційні програми з особами, які вчинили насильство в
сім’ї;
удосконалити механізм реагування на факти дискримінації за ознакою
статі.
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VIII. Заходи Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, ґендерної політики та
протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки
№
з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін
виконання

1
1

2
Реалізація державної політики у сфері оздоровлення
та відпочинку дітей
Провести капітальний ремонт та реконструкцію
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
«Морський» комунальної форми власності (96,17% власність Запорізької обласної ради)

3

4

Орієнтовні
обсяги
фінансування
з обласного
бюджету
(тис. грн.)
5

Запорізька обласна рада;
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
товариство з обмеженою
відповідальністю «Дитячий
оздоровчий табір
«Морський»

2017

5000,0

2018

5000,0

2019

5000,0

2020

0

2021

0

Райдержадміністрації;
міськвиконкоми міст
обласного значення,
дитячі заклади
оздоровлення та відпочинку

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

1)

2)

Відновити та покращити роботу дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку державної та
комунальної форми власності
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1
3)

4)

5)

2
Організувати та провести регіональну виставкуярмарок щодо популяризації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку Запорізької області

Забезпечити виготовлення збірнику нормативноправових актів з організації оздоровлення та
відпочинку дітей, інформаційних буклетів про
мережу дитячих оздоровчих закладів Запорізької
області

Забезпечити проведення соціально-профілактичної
роботи спеціалістами центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, фахівцями із соціальної роботи
у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку з
метою підвищення обізнаності щодо здорового
способу життя, попередження насильства,
дискримінації в дитячих колективах

3
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
райдержадміністрації;
міськвиконкоми міст
обласного значення,
власники дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

4
2017

5
10,0

2018

10,550

2019

11,099

2020

11,099

2021

11,099

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
громадські організації (за
згодою)

2017

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; громадські
організації (за згодою)

20,000

2018

21,100

2019

22,197

2020

22,197

2021

22,197

2017

10,000

2018

10,550

2019

11,099

2020

11,099

2021

11,099
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1
6)

7)

8)

2
Проводити державну атестацію дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

Створити та організувати роботу обласного центру
інформаційно-методичного забезпечення дитячого
оздоровлення та відпочинку на базі дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку «Морський»

Проводити регіональний етап огляду-конкурсу
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

3
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
інші установи (за згодою)

4
2017

5
10,0

2018

10,550

2019

11,099

2020

11,099

2021

11,099

Запорізька обласна рада;
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
товариство з обмеженою
відповідальністю «Дитячий
оздоровчий табір
«Морський»

2017

100,0

2018

105,500

2019

110,986

2020

110,986

2021

110,986

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
райдержадміністрації;
міськвиконкоми міст
обласного значення

2017

10,000

2018

10,550

2019

11,099

2020

11,099

2021

11,099
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1
9)

2
Провести обласний конкурс на кращого керівника
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

3
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
райдержадміністрації;
міськвиконкоми міст
обласного значення

4
2017

5
10,000

2018

10,550

2019

11,099

2020

11,099

2021

11,099

10) Забезпечити послугами оздоровлення дітей, які
виховуються в сім’ях, де батьки працюють у
бюджетній сфері та підприємствах державної та
комунальної форми власності, через механізм
часткової оплати вартості путівки до дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
райдержадміністрації;
міськвиконкоми міст
обласного значення;
обласна рада профспілок;
інші установи (за згодою)

2017

3000,0

2018

3165,0

2019

3329,580

2020

3329,580

2021

3329,580

11) Забезпечити послугами оздоровлення та відпочинку
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, у тому числі:

Структурні підрозділи
облдержадміністрації:
Департамент соціального
захисту населення;
Департамент освіти і науки;
Управління молоді,
фізичної культури та
спорту; Служба у справах
дітей

2017

24358,025

2018

26422,716

2019

28684,698

2020

30124,698

2021

31852,698
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1

2
дітей-вихованців, які перебувають у навчальних
закладах інтернатного типу;

талановитих та обдарованих дітей, дітей-інвалідів,
які навчаються та виховуються у закладах
фізкультурно-спортивного профілю, що
фінансуються з обласного бюджету;

дітей-вихованців обласних центрів
психологічної реабілітації дітей;

3
Департамент освіти і науки
облдержадміністрації

Управління молоді,
фізичної культури та
спорту
облдержадміністрації;
КУ «Запорізька
спеціалізована школаінтернат спортивного
профілю» Запорізької
обласної ради

соціально- Служба у справах дітей
облдержадміністрації

4
2017

5
5000,0

2018

6000,0

2019

7200,0

2020

8640,0

2021

10368,0

2017

2240,0

2018

2363,2

2019

2486,086

2020

2486,086

2021

2486,086

2017

1108,025

2018

1168,966

2019

1229,753

2020

1229,753

2021

1229,753
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1

12)

2

2
3
Департамент
соціального
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
захисту населення
підтримки відповідно до Закону України «Про
облдержадміністрації
оздоровлення та відпочинок дітей», крім дітей,
потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Конкурс соціальних проектів з організації
оздоровлення та відпочинку дітей у наметових
таборах «Запорізька Січ»

Реалізація державної сімейної та ґендерної
політики

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

4
2017

5
16010,0

2018

16890,550

2019

17768,859

2020

17768,859

2021

17768,859

2017

300,0

2018

316,500

2019

332,958

2020

332,958

2021

332,958
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1
1)

2)

3)

2
Забезпечити проведення заходів для дітей з нагоди
Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят,
Міжнародного дня захисту дітей та Дня знань

3
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради,
громадські організації (за
згодою)
Організовувати
проведення
інформаційно- Департамент соціального
захисту населення
просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного облдержадміністрації;
жіночого дня, Дня сім’ї, Дня матері, Дня батька
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські організації (за
згодою)
Департамент соціального
Організовувати проведення обласного конкурсу
захисту населення
«Господиня свого краю»
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські організації (за
згодою)

4
2017

5
290,0

2018

305,950

2019

321,859

2020

321,859

2021

321,859

2017

290,000

2018

305,950

2019

321,859

2020

321,859

2021

321,859

2017

20,0

2018

21,100

2019

22,197

2020

22,197

2021

22,197
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1
4)

5)

6)

2
Організовувати проведення обласного конкурсу
«Батько року»

Забезпечити проведення заходів для дітейвихованців обласних центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей з нагоди
Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення,
новорічних та різдвяних свят

3
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські організації (за
згодою)
Служба у справах дітей
облдержадміністрації

Забезпечити проведення «Літньої школи» для Служба у справах дітей
прийомних батьків з дітьми з метою підвищення облдержадміністрації
виховного потенціалу прийомних сімей

4
2017

5
20,0

2018

21,100

2019

22,197

2020

22,197

2021

22,197

2017

246,6

2018

260,163

2019

273,692

2020

273,692

2021

273,692

2017

230,0

2018

242,650

2019

255,268

2020

255,268

2021

255,268
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1
7)

8)

9)

2

3
Департамент
соціального
Організувати проведення соціальних досліджень з
захисту населення
метою використання їх результатів для реалізації облдержадміністрації;
державної сімейної та ґендерної політики
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські організації (за
згодою)
Департамент соціального
Забезпечити проведення «Школи сім’ї» для родин з
захисту населення
метою набуття вмінь, знань і навичок з питань
облдержадміністрації;
виховання дітей та формування відповідального
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
батьківства
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські організації (за
згодою)
Департамент соціального
Впроваджувати Програму підготовки молоді до
захисту населення
подружнього життя
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські організації (за
згодою)

4
2017

5
40,0

2018

42,2

2019

44,394

2020

44,394

2021

44,394

2017

160,0

2018

168,8

2019

177,578

2020

177,578

2021

177,578

2017

85

2018

89,675

2019

94,338

2020

94,338

2021

94,338
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1
2
10) Забезпечити виготовлення соціальної реклами щодо
позитивного іміджу сім’ї та проведення
інформаційних кампанії, спрямованих на
забезпечення рівного розподілу сімейних обов’язків
та відповідальності між жінками та чоловіками щодо
виховання дитини
11) Забезпечити діяльність ґендерного ресурсного
центру; центру ґендерної освіти; експертної ради з
питань розгляду звернень за фактами дискримінації
за ознакою статі

12) Організувати роботу шкіл лідерства для жінок, шкіл
підготовки кандидатів у депутати місцевих рад

3
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські організації (за
згодою)
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
Запорізький національний
університет; громадські
організації (за згодою)
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
Запорізький національний
університет; громадські
організації (за згодою)

4
2017

5
50,0

2018

52,75

2019

55,493

2020

55,493

2021

55,493

2017

10,0

2018

10,550

2019

11,099

2020

11,099

2021

11,099

2017

50,0

2018

52,750

2019

55,493

2020

55,493

2021

55,493
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1
2
13) Надання фінансової підтримки обласним
громадським організаціям, що об’єднують громадян,
які потребують соціальної підтримки, шляхом
проведення конкурсу соціальних проектів

3

Реалізація державної політики у сфері протидії
торгівлі людьми, ґендерно – зумовленого та
домашнього насильства

1)

Проводити заходи, спрямовані на недопущення
дискримінації за ознакою статі та ґендерного
насильства

3
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські об’єднання та
міжнародні організації (за
згодою)

4
2017

5
50,0

2018

52,750

2019

55,493

2020

55,493

2021

55,493

2017

16,0

2018

16,88

2019

17,758

2020

17,758

2021

17,758
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1
2)

3)

4)

2
Проводити Всеукраїнську акцію “16 днів проти
насильства ” для привернення уваги до проблеми
насильства в сім’ї

Проводити навчання фахівців з проведення
корекційних програм

Впроваджувати програми реабілітації та реінтеграції
осіб, які постраждали від конфліктів та насильства,
внутрішньо переміщених осіб, учасників
антитерористичної операції та їх сімей із
врахуванням потреб жінок і дівчат

3
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські організації (за
згодою)
Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські організації (за
згодою)

4
2017

5
20,0

2018

21,1

2019

22,197

2020

22,197

2021

22,197

2017

20,0

2018

21,1

2019

22,197

2020

22,197

2021

22,197

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські об’єднання та
міжнародні організації (за
згодою)

2017

50,0

2018

52,750

2019

55,493

2020

55,493

2021

55,493
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1
5)

6)

2

3
Департамент
соціального
Забезпечити
надання
комплексної
допомоги
захисту населення
постраждалим від ґендерно – зумовленого облдержадміністрації;
насильства
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські об’єднання та
міжнародні організації (за
згодою)
Поширити тематичні програми та соціальну рекламу
в засобах масової інформації щодо ґендерних
аспектів запобігання конфліктам, протидії торгівлі
людьми та попередження домашнього насильства

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
Управління у справах преси
та інформації
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
Запорізький національний
університет; громадські
організації (за згодою)

4
2017

5
40,0

2018

42,2

2019

44,394

2020

44,394

2021

44,394

2017

20,0

2018

21,1

2019

22,197

2020

22,197

2021

22,197
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1
7)

8)

9)

2
Підвищення професійної компетенції працівників
територіальних служб у справах дітей з питань
захисту прав та законних інтересів дітей,
попередження насильства в сім’ї, залучення дітей до
найгірших форм праці

Підвищити рівень поінформованості суспільства
щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в
ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання
допомоги з метою формування у населення навичок
безпечної поведінки

3
Служба у справах дітей
облдержадміністрації

Департамент соціального
захисту населення
облдержадміністрації;
обласний центр соціальних
служб для сімей, дітей та
молоді; КЗ «Запорізький
обласний центр соціальнопсихологічної допомоги»
Запорізької обласної ради;
громадські об’єднання та
міжнародні організації (за
згодою)
Надання
фінансової
підтримки
обласним Департамент соціального
громадським організаціям, що об’єднують громадян, захисту населення
які потребують соціальної підтримки, шляхом облдержадміністрації
проведення конкурсу соціальних проектів

4
2017

5
55,0

2018

58,025

2019

61,042

2020

61,042

2021

61,042

2017

50,0

2018

52,750

2019

55,493

2020

55,493

2021

55,493

2017

50,0

2018

52,75

2019

55,493

2020

55,493

2021

55,493
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IX. Орієнтовані обсяги та джерела фінансування Комплексної програми
Джерела
фінансува
ння
Обласний
бюджет

Найменування розділу
Комплексної програми
Реалізація державної
політики у сфері
оздоровлення та відпочинку
дітей
Реалізація державної
сімейної та ґендерної
політики
Реалізація державної
політики у сфері протидії
торгівлі людьми,
домашнього та ґендернозумовленого насильства
ВСЬОГО

Обсяг
фінансування,
всього

2017

Термін виконання, рік
2018
2019
2020

тис. грн.
2021

175127,327
32828,025

35083,566

37535,912

33975,912

35703,912

1541,600

1626,388

1710,960

1710,960

1710,960

321,000

338,655

356,265

356,265

356,265

37048,609

39603,137

36043,137

37771,137

8300,869

1728,450

185156,646

34690,625

