Додаток 2
до рішення тринадцятої сесії
районної ради сьомого скликання
від 30 червня 2017 року № 5-13/VII

Завдання та заходи
з виконання Комплексної районної програми підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності
та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
Найменування
завдання

Найменування
заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

Джерела
фінансуван-ня

Орієнтовні
обсяги
фінансування

У тому числі за роками
(тис. грн)

2017

2018

Очікувані
результати

2019

2020

1. Підтримка та розвиток сім’ї. Запобігання домашньому насильству.
1.1. Популяризація сімейних
цінностей та
національних
родинних
традицій,
Підвищення
престижу
багатодітної сім’ї,
створення умов
для зміцнення її як
соціального
інституту

1.1.1. Підтримка та
проведення інформаційнопросвітницьких кампаній,
культурологічних заходів,
спрямованих на
популяризацію сімейних
цінностей та національних
родинних традицій,
формування культури
планування сім’ї, зокрема
до
Міжнародного дня сім'ї,
Дня матері, Дня родини,
Дня батька тощо

2017-2020
роки

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
Відділи культури і
туризму, освіти
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

17,0

2,0

4,0

5,0

6,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Популяризація
національних
культурних
сімейних традицій
та моральних
цінностей сім’ї.
Зменшення
кількості розлучень,
зміцнення шлюбу

1.1.2. Розроблення,
виготовлення, розміщення
та розповсюдження
інформаційної продукції
щодо утвердження
сімейних відносин,
виховання почуття
батьківської та
материнської
відповідальності тощо

2017-2020
роки

1.1.3. Забезпечення
діяльності
консультативних пунктів
при пологових будинках,
відділеннях, жіночих
консультаціях з метою
формування
відповідального ставлення
до батьківства, надання
соціальних послуг жінкам,
які мають ризик
розлучення з
новонародженою
дитиною та перебувають у
кризовому стані
1.1.4. Організація та
проведення тематичних
зустрічей, тренінгів,
відеолекторіїв з питань
підготовки молоді до
сімейного життя на базі
навчальних закладів
області

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)
Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Козелецька
Центральна районна
лікарня,РЦПМСД,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

6,0

-

1,5

2,0

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районий
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
відділ освіти
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Районий
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Формування у
населення
відповідального
ставлення до
сімейних відносин,
батьківства та
материнства.
Утвердження
сімейних цінностей,
популяризація
міцних родинних
стосунків

Зменшення
кількості випадків,
які містять ризик
розлучення матері з
дитиною, допомога
майбутнім батькам
у позитивному
сприйнятті дитини
та формуванні
позитивної моделі
сім’ї

Підвищення рівня
обізнаності молоді з
питань сімейних
стосунків

1.2. Підтримка
соціально
вразливих
категорій сімей

1.2.1. Здійснення
моніторингу стану
призначення та виплати
державних соціальних
допомог з метою
забезпечення вчасної та в
повному обсязі виплати
усіх видів соціальної
допомоги сім’ям з дітьми

2017-2020
роки

1.2.2. Підтримка та
проведення благодійних
акцій, культурологічних
заходів для соціальнонезахищених сімей
(багатодітних, зокрема
багатодітних сімей
учасників АТО, загиблих
та поранених воїнів АТО,
внутрішньо переміщених,
інших сімей з дітьми, які
потребують особливої
соціальної уваги), зокрема
з нагоди відзначення
Міжнародного дня захисту
дітей, Дня знань,
Міжнародного дня захисту
інвалідів, Дня святого
Миколая, новорічних та
різдвяних свят,
Великодніх свят тощо

2017-2020
роки

1.2.3. Сприяння
відвідуванню дітьми із
багатодітних сімей
організованих занять у
фізкультурно-спортивних
секціях, фізкультурнооздоровчих групах,
гуртках
у загальноосвітніх та
позашкільних навчальних
закладах

Постійно

Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)
Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

-

-

-

-

Матеріальна
підтримка сімей, які
опинилися в
скрутній ситуації

Районний
бюджет

17,0

2,0

4,0

5,0

6,0

Підтримка дітей із
сімей, які
потребують
особливої
соціальної уваги та
підтримки

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації
відділи культури і
туризму, освіти
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

Районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Залучення якомога
більшої кількості
дітей з багатодітних
сімей до занять у
фізкультурноспортивних секціях,
фізкультурнооздоровчих групах,
гуртках
у загальноосвітніх
та позашкільних
навчальних
закладах

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

1.3. Здійснення
моніторингу з
питань реалізації
державної
сімейної політики

1.4. Створення
ефективної
системи
запобігання та
протидії
домашньому
насильству,
надання допомоги
сім’ям, які
опинились у
складних
життєвих
обставинах

1.3.1. Проведення
моніторингу
стану реалізації державної
сімейної політики в
районах, містах,
об’єднаних
територіальних громадах
області

2017-2020
роки

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

Районний
бюджет

-

-

-

-

-

Оцінка
ефективності
реалізації державної
сімейної політики
на місцевому рівні

1.3.2. Проведення
соціологічних досліджень,
опитувань, анкетувань з
питань, які стосуються
стану та розвитку сім’ї в
районі

2017-2020
роки

районий
бюджет

-

-

-

-

-

Вивчення ситуації
щодо існуючих
проблем в області з
питань реалізації
сімейної політики

1.4.1. Забезпечення
розгляду питань з протидії
домашньому насильству
на засіданнях Міжвідомчої
ради з питань сім’ї,
гендерної рівності,
демографічного розвитку,
запобігання насильству в
сім′ї та протидії торгівлі
людьми виконавчих
комітетах міських рад,
виконавчих органах рад
об’єднаних
територіальних громад

Не рідше
одного
разу на
квартал

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)

-

-

-

-

-

Забезпечення
міжвідомчої
взаємодії суб’єктів,
які здійснюють
заходи з протидії
домашньому
насильству

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

районий
бюджет

1.4.2. Налагодження
ефективної взаємодії
суб’єктів, які здійснюють
заходи у сфері протидії
домашньому насильству,
щодо виявлення сімей,
насамперед сімей з дітьми,
в яких вчиняється
насильство, з метою
своєчасного та належного
реагування

1.4.3. Забезпечення
своєчасного виявлення та
охоплення якісними
соціальними послугами
осіб та сімей, насамперед
сімей з дітьми, які
перебувають у складних
життєвих обставинах, в
тому числі постраждалих
від домашнього
насильства

2017-2020
роки

2017-2020
роки

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту, служба у
справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
відділ освіти
райдержадміністрації,
Козелецьке
відділення поліції
Ніжинського відділу
поліції Головного
управління
Національної поліції
в Чернігівській
області
виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою)
Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
відділ освіти
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою

районний
бюджет

районий
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Своєчасне
виявлення та
надання допомоги
сім’ям, в яких
вчиняється
насильство

Надання якісної
соціальної
допомоги сім’ям,
які перебувають у
складних життєвих
обставинах, в тому
числі постраждалих
від домашнього
насильства

1.4.4. Підтримка та
проведення заходів у
рамках Всеукраїнської
акції «16 днів проти
насильства» та інших
інформаційнопросвітницьких заходів,
спрямованих на
формування нетерпимого
ставлення у суспільстві до
всіх проявів насильства та
мотивування потерпілих
звертатися за допомогою,
зокрема виготовлення
тематичної інформаційної
продукції

2017-2020
роки

1.4.5. Проведення
інформаційнопросвітницьких заходів та
громадської просвітньої
роботи, що пропагує
позитивне виховання
дітей, несумісне із
жорстокістю

2017-2020
роки

1.4.6. Проведення заходів,
спрямованих на
формування в учнівської

2017-2020
роки

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти,
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
служба у справах
дітей
райдержадміністрації
Козелецьке
відділення поліції
Ніжинського відділу
поліції Головного
управління
Національної поліції
в Чернігівській
області,
виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
Відділ освіти
райдержадміністрації,
служба у справах
дітей
райдержадміністрації,
сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)

районний
бюджет
обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Відділ освіти
райдержадміністрацїі,
виконавчі комітети

Обласний
бюджет
(обсяги

6,0

-

1,5

2,0

2,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Посилення
обізнаності
широких верст
населення області з
проблематики
домашнього
насильства,
створення
запобіжних і
захисних механізмів
боротьби з усіма
формами ґендерно
зумовленого
насильства

Зменшення
кількості випадків
насильства в сім’ях,
жорстокого
поводження з
дітьми

Утвердження
ненасильницької
моделі поведінки у

молоді стійких переконань
щодо норм культури миру,
толерантності, протидії
конфліктам

1.5. Здійснення
моніторингу з
питань
запобігання та
протидії
домашньому
насильству

1.5.1. Проведення
моніторингу
діяльності суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії
домашньому насильству

1.5.2. Проведення
соціологічних опитувань,
анкетувань з питань
запобігання та протидії
домашньому насильству

Всього за розділом 1:

2017-2020
роки

2017-2020
роки

місцевих рад (за
згодою),
ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
служба у справах
дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
громадські організації
(за згодою), виконавчі
комітети місцевих
рад, ради об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські організації
(за згодою)
Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних
громад (за згодою),
громадські
організації (за
згодою)

видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Обласний
бюджет

Районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

районний
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

-

0,5

1,0

1,5

-

-

-

-

-

49,0

4,0

11,5

15,0

18,,5

молодіжному
середовищі,
підвищення рівня
поінформованості
молоді з питань
толерантності та
протидії конфліктам
Оцінка
ефективності
заходів,
реалізованих
суб’єктами, які
здійснюють
діяльність у сфері
запобігання
протидії
домашньому
насильству

Вивчення ситуації
щодо існуючих
проблем в області з
питань запобігання
та протидії
домашньому
насильству

2. Протидія торгівлі людьми
2.1. Посилення
взаємодії та
підвищення
професійного
рівня фахівців, які
здійснюють
заходи у сфері
протидії торгівлі
людьми

2.1.1. Забезпечення
розгляду питань з
протидії торгівлі людьми
на засіданнях
Міжвідомчої ради з
питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного
розвитку, запобігання
насильству в сім′ї та
протидії торгівлі людьми
при
райдержадміністрації
виконавчих комітетах
сільських рад, рад
об’єднаних
територіальних громад
2.2.2. Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи з
питань протидії торгівлі
людьми серед груп
населення, які мають
підвищений ризик
потрапляння в ситуацію
торгівлі людьми:
- дітей працівниківмігрантів, дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та інших
категорій дітей, які
потребують соціального
захисту;
- осіб, що є прийомними
батьками та опікунами;
- осіб, які мають намір
здійснити
працевлаштування за
кордоном;
- внутрішньо
переміщених осіб, в тому
числі дітей;
- учасників
антитерористичної

Не рідше
одного
разу на
квартал

Сектор у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)

районний
бюджет

-

-

-

-

-

Удосконалення
міжвідомчої
взаємодії суб’єктів,
які здійснюють
заходи з протидії
торгівлі людьми

2017-2020
роки

Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації
районний центр
зайнятості, виконавчі
комітети місцевих рад,
ради об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)

районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
поінформованості
груп населення, які
мають підвищений
ризик потрапляння
в ситуацію торгівлі
людьми, щодо
способів
убезпечення та
можливості
отримання
допомоги

операції;
- безробітних громадян;
- осіб, залучених до
найгірших форм праці,
зокрема тих, хто надає
платні сексуальні
послуги
2.2.3. Проведення
інформаційної кампанії
серед учнівської молоді
«Небезпечна свобода або
не стань жертвою
торгівлі людьми» до
Європейського дня
боротьби з торгівлею
людьми

2017-2020
роки

Відділ освіти
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)

Відділ освіти
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою) , громадські
організації (за згодою)

районний
бюджет

-

-

-

-

-

районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

2.2.4. Організація та
проведення
педагогічними
працівниками
профілактичних заходів
(тренінгів, акцій,
відеолекторіїв, бесід
тощо) серед учнівської
молоді, спрямованих на
запобігання торгівлі
людьми

2017-2020
роки

2.2.5. Здійснення
індивідуального та
групового
консультування підлітків
та молоді груп ризику з
питань попередження
торгівлі людьми

2017-2020
роки

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

районний
бюджет

-

-

-

-

-

2.2.6. Проведення
соціальних досліджень,
опитувань, анкетувань з
метою визначення рівня
обізнаності різних груп
населення області з

Щороку

Сектор у спрвах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,

Районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при

4,5

-

1,0

1,5

2,0

-

-

-

-

Підвищення рівня
поінформованості
учнівської молоді
щодо ризиків
потрапляння в
ситуації, пов’язані з
торгівлею людьми,
можливостей їх
уникнення та
отримання
допомоги
Підвищення рівня
поінформованості
учнівської та
студентської молоді
щодо ризиків
потрапляння в
ситуації, пов’язані з
торгівлею людьми,
можливостей їх
уникнення та
отримання
допомоги
Попередження
підлітків та молоді
груп ризику про
ризики потрапляння
в ситуацію торгівлі
людьми,
способи
уникнення ризиків
та
можливості
отримання
допомоги
Оцінка рівня
обізнаності різних
груп населення
області щодо
ризиків
потрапляння у

питань протидії торгівлі
людьми

виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

затвердженні
відповідних
бюджетів)

ситуацію торгівлі
людьми, способів
убезпечення та
можливостей
отримання
допомоги
-

Всього за розділом 2:

Обласний
бюджет

4,5

1,0

1,5

2,0

3.Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
3.1. Посилення
інституційного
механізму
утвердження
ґендерної
рівності

3.2. Попередження загрози та
надання допомоги
постраждалим від
ґендернообумовленого
насильства та
дискримінації

3.1.1. Забезпечення
розгляду питань з
гендерної проблематики
на засіданнях
Міжвідомчої ради з
питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного
розвитку, запобігання
насильству в сім′ї та
протидії торгівлі людьми
райдержадміністрації
3.2.1. Проведення
інформаційнороз'яснювальної роботи
серед роботодавців щодо
подолання ґендерних
стереотипів у сфері
зайнятості та праці,
недопущення при
проведенні добору
працівників висувати
вимоги
дискримінаційного
характеру, зокрема за
ознакою статі, окрім
визначених
законодавством випадків
обмеження праці жінок
3.2.2. Проведення
регіональної акції
«Жінки, знайте свої
права»

Не рідше
одного
разу на
квартал

Сектор у справах сім’ї,
молоді та
спортурайдержадмініст
рації, виконавчі
комітети місцевих рад
(за згодою), ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою)

Районний
бюджет

-

-

-

-

-

Удосконалення
механізму
міжвідомчої
взаємодії суб’єктів,
які здійснюють
заходи з
утвердження
гендерної рівності

2017-2020
роки

Районний центр
зайнятості (за згодою)

Інші джерела
фінансування

-

-

-

-

-

Підвищення рівня
поінформованості
роботодавців з
питань дотримання
рівності
співробітників у
сфері праці

Лютийберезень
щороку

Сектор у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад (за
згодою), ради

Районний
бюджет

4,5

-

1,0

1,5

2,0

Подолання
стереотипних
уявлень про роль
жінки та чоловіка,
підвищення рівня
обізнаності жінок

(обсяги
видатків
визначаються

3.3. Створення
умов для
збалансованої
участі жінок і
чоловіків у
громадськополітичних
процесах,
прийнятті
суспільно
важливих рішень

3.2.3. Проведення
інформаційнопросвітницьких
кампаній, освітніх,
культурно-мистецьких
заходів, зокрема,
виготовлення та
розміщення
інформаційної продукції,
з питань утвердження в
суспільстві культури
гендерної рівності та
подолання гендерних
стереотипів, протидії
гендерно зумовленого
насильства, гендерних
аспектів запобігання та
врегулювання конфліктів
3.2.4. Надання медичних,
освітніх, інформаційних
послуг з питань
репродуктивного
здоров’я жінкам, які
постраждали від
конфліктів

2017-2020
роки

3.3.1. Проведення
інформаційнопросвітницької кампанії,
інформаційних, освітніх
культурологічних
заходів з питань рівності
та недискримінації

2017-2020
роки

3.3.2. Проведення
виховних заходів
(інформаційних годин,

2017-2020
роки

2017-2020
роки

об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Сектор у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
місцевих рад, ради
об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

районний
бюджет

Козелецька Центральна
районна лікарня,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
ради об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)
Сектор у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
ради об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

Відділ освіти
райдержадміністрації,
ради об’єднаних

7,0

1,0

1,0

2,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,0

-

1,0

2,0

3,0

Підвищення
обізнаності
громадян у сфері
запобігання та
протидії
дискримінації

-

-

-

-

-

Формування
гендерної та
недискримінацій-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)
Районний
бюджет
(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

районний
бюджет
(обсяги

щодо прав та
мотивування до
соціальної та
громадської
активності
Підвищення рівня
обізнаності
громадськості щодо
утвердження
гендерної рівності в
суспільстві та
подолання
гендерних
стереотипів

Збереження
репродуктивного
здоров’я жінок, які
постраждали від
конфліктів

3.4. Здійснення
моніторингу у
сфері
забезпечення
гендерної рівності,
попередження та
протидії гендерно
зумовленому
насильству,
дискримінації

дискусійних
відеосалонів, усних
журналів, акцій,
квестів), спрямованих на
формування у молоді
стійких переконань щодо
норм культури
толерантності та
гендерної рівності
3.4.1. Проведення
соціальних досліджень,
опитувань, анкетувань з
питань гендерної
проблематики,
зокрема опитування
жінок, постраждалих від
конфліктів,
представників
громадських організацій,
які надаю допомогу,
волонтерів

2017-2020
роки

територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Сектор у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
ради об’єднаних
територіальних громад
(за згодою), громадські
організації (за згодою)

Районний
бюджет

ної культури в
молодіжному
середовищі

-

-

-

-

-

(обсяги
видатків
визначаються
при
затвердженні
відповідних
бюджетів)

Всього за розділом 3:

районний
бюджет

17,5

1,0

3,0

5,5

8,0

Разом:

Районний
бюджет

71

5,0

15,0

22,0

29,0

Керуючий справами виконовчого апарату

Л.О.Набільська

Визначення
проблемних питань
у сфері надання
допомоги жінкам,
постраждалим від
конфліктів.
Оцінка рівня
поінформованості
населення з питань
гендерної
проблематики,
визначення рівня
подолання
гендерних
стереотипів

