
Проект  

Звіт про виконання у 2016 році Комплексної обласної програми підтримки 

сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми  

на період до 2016 року 

 

 29 березня 2013 року рішенням дванадцятої сесії Чернігівської обласної 

ради шостого скликання затвердженоКомплексну обласну програму підтримки 

сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 

2016 року (далі – Програма). Рішенням третьої сесії Чернігівської обласної ради 

сьомого скликання від 27 січня 2016 року внесено зміни до Програми.  

Розроблення та прийняття Програми обумовлено необхідністю визначення 

на регіональному рівні конкретних заходів підтримки та розвитку сім'ї, 

популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, 

протидії домашньому насильству та торгівлі людьми, утвердження гендерної 

рівності в усіх сферах життєдіяльності.  

Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів 

обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. Відповідальним виконавцем за реалізацію Програми відповідно 

до Паспорту Програми є Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації. Загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного 

бюджету, необхідних для реалізації Програми складає 1977,0 тис. грн. Загальний 

обсяг фінансових ресурсів для реалізації заходів Програми на 2016 рік складає 

832,4 тис. грн. 

У 2016 році на виконання Програми з обласного бюджету передбачалось 

залучити кошти в розмірі 663,0 тис. грн. Фактично профінансовано на початок 

2016 року – 663,0 тис. грн.На кінець року на виконання завдань і заходів 

Програми щодо підтримки сімей з дітьми, які потребують особливої уваги та 

підтримки, надійшли додаткові асигнування на загальну суму 49,8 тис. грн. 

Протягом 2016 року Департамент сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації разом з іншими учасниками Програми забезпечували 

виконання заходів Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, 

забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2016 

відповідно до додатку завдань та заходів даної Програми.  

Так, Департаментом сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації спільно з 

іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного 

значення, громадськими організаціями, вищими начальними закладами області 

протягом 2016 року проведено та профінансовано заходи, спрямовані на 

підтримку сімей з дітьми соціально вразливих категорій, в тому числі 

багатодітних сімей, протидію домашньому насильству та торгівлі людьми, 

зокрема: 

- Здійснювалися заходи щодо покращення соціально-побутових умов 

багатодітних сімей, в яких виховується 5 і більше дітей, та вшанування жінок, 

яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».Відповідно до 

визначених потреб згідно проведеного моніторингуз метою поліпшення 

житлових та соціально-побутових умов багатодітних сімей, в яких виховується 5 



і більше дітей,69 таким багатодітним родинам, в тому числі сім’ям учасників 

АТО, придбано предмети побуту (холодильники, пральні машини, газові плити, 

морозильні камери, пилососи, дитячі меблі). 

 - Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

забезпечується проведення заходів щодо вшанування жінок, які отримали 

почесне звання «Мати-героїня». У 2016 році 36 жінкам області присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня».До Дня родини в облдержадміністрації 

відбулася зустріч голови облдержадміністрації з жінками, яким за материнську 

самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для 

всебічного їх розвитку присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». У 

ході зустрічі відбулося урочисте вручення 11 багатодітним матерям посвідчень, 

нагрудних знаків до почесного звання «Мати-героїня» та цінних подарунків.Під 

час заходів до Дня Конституції Україниорганізовано зустріч голови 

облдержадміністрації з 4 нагородженими жінками. 

 - До Міжнародного дня сім’ї у травні 2016 року у місті Чернігові в Палаці 

дітей та юнацтва проведено фінал обласного конкурсу-фестивалю «Таланти 

багатодітної родини», в якому взяли участь 60 обдарованих дітей. Всі учасники 

конкурсу відзначені дипломами та подарунками. Переможці (8 дітей) отримали 

путівки в дитячий заклад відпочинку та оздоровлення на узбережжі Чорного 

моря (с. Рибаківка Миколаївська область). 

 - До новорічних та різдвяних свят проведено святкову акцію для дітей з 

багатодітних сімей учасників АТО, 295 дітей області отримали сувенірні солодкі 

подарунки.   

- В обласному українському академічному музично-драматичному театрі 

імені Т.Г. Шевченка відбулося свято Новорічної ялинки для дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги і підтримки. У заході взяли участь 650 

дітей області, серед яких діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти з багатодітних, прийомних та малозабезпечених сімей, з сімей 

воїнів, загиблих в зоні АТО. Під час свята для дітей проведено різноманітні 

розважальні конкурси, організовано показ мультиплікаційних фільмів, перегляд 

новорічної вистави. Всі діти отримали новорічні подарунки. 

- Департамент сім׳ї, молоді та спорту облдержадміністрації долучився до 

проведення 19-21 серпня 2016 року в м. Чернігові Всеукраїнської акції «Єдина 

родина України», мета якої - вшанування пам’яті загиблих учасників 

антитерористичної операції, висловлення публічної вдячності їхнім близьким, 

формування шанобливого ставлення громадскості до військовослужбовців, які 

відстоюють свободу країни в зоні АТО.  

- З 25 листопада по 10 грудня 2016 року в області проводилися 

різноманітні заходи у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», 

яка покликана звернути увагу громадськості на проблеми домашнього 

насильства, сприяти його попередженню і подоланню, недопущенню 

дискримінації всіх видів, в тому числі за ознакою інвалідності. 25-27.11.2016 

проведено акцію «Ця рука ніколи не вдарить!» в торговому центрі 

“HOLLYWOOD” під час якої кожна людина, стурбована проблемою домашнього 

насильства, залишала відбиток своєї долоні на стенді як символ протидії 

насильства у суспільстві. В акції взяли участь більше 400 дорослих осіб та дітей. 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації забезпечено 



розроблення, виготовлення та розповсюдження інформаційно-рекламної 

продукції з питань протидії домашньому насильству «Мій улюблений світ без 

насильства» (5 білбордів, 10 сіті- лайтів, 2000 плакатів, 900 магнітів). 

 - До Міжнародного дня прав жінок і миру проведено урочисту зустріч 

керівництва області з жінками, які зробили вагомий особистий внесок у 

соціально-економічних розвиток області, встановлення миру на Сході України 

(45 жінок). Під час зустрічі зазначалося про роль жінок у розвитку, формуванні 

громадянського суспільства, про забезпечення прав жінок у регіоні, про їх 

активну позицію у економічних, соціальних та політичних процессах. 

- Проведено дводенний тематичний семінар для представників 

структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, представників 

об’єднаних територіальних громад (31 особа) з питань соціального захисту 

багатодітних сімей, запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі 

людьми. 

- Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 

Чернігівським національним педагогічним університетом ім. Т.Г.Шевченка, 

громадською організацією «Спілка жінок Чернігівщини», ГО «Ліга ділових та 

професійних жінок України», громадською організацією «Центр гендерних 

ініціатив» проведено обласну науково-практичну конференцію на тему «Місія 

сучасної жінки: виклики часу», в якій взяли участь представники органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, науковці, викладачі та студенти 

вищих навчальних закладів області, представники профспілкових організацій та 

жіночих громадських організацій. Розглядались питання щодо побудови 

жіночого політичного лобі в Україні, проблеми соціально-правовового захисту 

сучасної жінки, формування гендерної компетентності викладачів, студентської 

та учнівської молоді, феномен гендера в історії та культурі, тощо. Участь взяло 

більше 60 осіб. 

- До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми та до Європейського 

дня боротьби з торгівлею людьми в області проведено інформаційну кампанію з 

метою підвищення обізнаності громадян щодо проблем торгівлі людьми, а також 

роз’яснення прав та можливостей постраждалих осіб. В рамках проведення 

кампаній виготовлено та розміщено в центрах зайнятості, центрах соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних підрозділах міграційних служб, 

поліції, навчально-виховних, медичних закладах області, закладах культури, в 

приміщеннях сільських та селищних рад плакати з інформацією про ризики 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та можливості отримання допомоги 

особами, які стали жертвами торгівлі людьми (3000 екз.). 

- В період з 11 по 30 жовтня 2016 року організовано трансляцію 

відеороликів з проблематики протидії торгівлі людьми, наданих Міністерством 

соціальної політики України, на обласному телебаченні філії НТКУ 

«Чернігівська регіональна дирекція», телеканалі «Дитинець» та ТРА «Новий 

Чернігів». 

 

Департамент сім’ї, молоді та  

спорту облдержадміністрації 


