УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
Про затвердження комплексної програми запобігання та протидії
домашньому насильству і насильству за ознакою статі,
забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми
на період до 2023 року
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейного кодексу України, законів
України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», «Про протидію торгівлі людьми», постанов Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження Державної соціальної
програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», з метою створення
дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству
за ознакою статі; сприяння забезпеченню рівності прав та можливостей жінок і
чоловіків 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 обласна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити комплексну програму запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності,
протидії торгівлі людьми на період до 2023 року (далі – Програма), що додається.
2. Рекомендувати виконавчим комітетам міських рад міст обласного
значення, радам об’єднаних територіальних громад розробити відповідні районні
(міські) програми із врахуванням особливостей району (міста) та забезпечити їх
виконання.
3. Одеській обласній державній адміністрації, районним державним
адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення,
об’єднаним територіальним громадам:
3.1. організувати виконання заходів, передбачених обласною Програмою.

3.2. структурним підрозділам Одеської обласної державної адміністрації,
районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст
обласного значення інформувати про хід виконання Програми Департамент
соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації
щорічно до 15 січня та до 15 липня для узагальнення та інформування
Департаменту економічного розвитку та стратегічного планування Одеської
обласної державної адміністрації та Одеської обласної ради до 31 січня.
4. Одеській обласній державній адміністрації щороку під час формування
обласного бюджету передбачати видатки на фінансування заходів Програми.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної
ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики; з питань бюджету,
фінансово-економічної політики та банківської діяльності; з питань прав людини,
свободи слова та інформації.

Голова обласної ради
20 грудня 2019 року
№ 1171-VII

Сергій ПАРАЩЕНКО

Додаток
до рішення обласної ради
від 20 грудня 2019 року
№ 1171-VII

Комплексна програма запобігання та протидії домашньому насильству
і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності,
протидії торгівлі людьми на період до 2023 року
1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
В Одеській області за даними Національної поліції України у 2019 році
зареєстровано 8909 заяв та повідомлень про вчинені правопорушення, пов’язані з
домашнім насильством, 28 дітей постраждали від жорстокого поводження.
У 2018 році зареєстровано 8783 заяви та повідомлення про вчинені
правопорушення, пов’язані з домашнім насильством, 39 дітей постраждали від
жорстокого поводження.
Однією з найбільш гострих проблем загалом в Україні є домашнє
насильство, як по відношенню до жінок та дітей, так і по відношенню до
чоловіків. Проте практика свідчить, що найбільше страждають від домашнього
насильства жінки, діти, особи похилого віку та особи з інвалідністю. Діти
страждають не тільки від насильства по відношенню саме до них, а й
спостерігаючи насильство по відношенню до членів своєї родини. А в
подальшому майбутньому житті діти переносять таку модель поведінки й у свої
власні родини.
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 місті та кількість «лікарняних», фінансування
яких покривається з бюджету.
Відсутня правова обізнаність громадян щодо проявів гендерної
дискримінації в різних сферах, система реагування на факти дискримінації за
ознакою статі, особливо на місцевому рівні, є недосконалою.
Торгівля людьми є актуальною проблемою та суттєвою загрозою для
мешканців Одеської області. Незважаючи на те, що на сьогодні не існує
достовірних даних/оцінок щодо обсягів торгівлі людьми в області, громадські
організації наводять статистику щодо кількості таких постраждалих осіб, що

нараховує декілька десятків на рік. З 2012 року до сьогодні до Одеської обласної
державної адміністрації звернулось 60 осіб за встановленням статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми.
Ефективна державна політика у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі, попередження торгівлі людьми,
забезпечення гендерної рівності є одним з найважливіших інструментів розвитку
області, зростання добробуту її громадян та вдосконалення суспільних відносин.
Обласна комплексна програма запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності,
протидії торгівлі людьми на період до 2023 року (далі – Програма) – це комплекс
заходів, спрямованих на створення ефективного механізму партнерства та
взаємодії між органами виконавчої влади та громадськими організаціями,
вдосконалення механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо
запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, посилення координації роботи з виявлення та
ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
2. Визначення мети Програми
Метою Програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії
домашньому насильству і насильству за ознакою статі; сприяння забезпеченню
фактичної рівності прав та можливостей жінок і чоловіків 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.
3. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми
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 Одеської області, 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.
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
обласного, районних, міських (міст обласного значення) бюджетів та бюджетів
об’єднаних територіальних громад із залученням інших джерел фінансування, не
заборонених законодавством (додаток 1 до Програми).
Щорічно під час формування обласного бюджету планується передбачати,
виходячи з фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання
заходів Програми.
З метою системного аналізу реалізації обласної Програми проводиться
щорічний моніторинг виконання передбачених заходів.
Програма реалізується протягом 2020 – 2023 років.
4. Напрями діяльності та заходи Програми
З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а
також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги
фінансування з розподілом на відповідні періоди (згідно з додатком 2 до
Програми).
5. Очікувані результати та ефективність Програми
Виконання Програми сприятиме забезпеченню:
створення ефективного механізму партнерства та взаємодії між органами
виконавчої влади та громадськими організаціями, вдосконаленню механізму
запобігання та протидії домашньому насильству, підвищенню рівня
інформованості населення щодо форм і проявів домашнього насильства, його
причин та наслідків;
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 гендерної рівності;

зміцнення державно-приватного співробітництва у сфері забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
застосування
інструментів
гендерного
інтегрування:
розширення
статистичних показників, дезагригованих за статтю.
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 державних органів
щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
створення дієвих механізмів допомоги та захисту осіб, які постраждали від
домашнього насильства;
ефективної 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 державних службовців;
підвищення рівня обізнаності з питань забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;
зменшення гендерного дисбалансу серед депутатів, керівників 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 на національному та місцевому рівнях і
запобігання такій дискримінації;
розроблення тематичної програми та соціальної реклами для розміщення в
засобах масової інформації щодо протидії дискримінації за ознакою статі, у т.ч.
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.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми, координацію дій між виконавцями,
визначення порядку інформування (строків та форм звітності про хід виконання),
створення допоміжних органів (координаційної ради тощо) здійснюють:
на рівні Одеської обласної ради — постійна комісія обласної ради з питань
охорони здоров’я та соціальної політики;
на рівні Одеської обласної державної адміністрації — Департамент
соціальної та сімейної політики облдержадміністрації;
на місцевому рівні — районні державні адміністрації, районні ради, міські
ради міст обласного значення, селищні, сільські ради об’єднаних територіальних
громад.
Протягом строку дії Програми Департамент соціальної та сімейної політики
обласної державної адміністрації щороку до 15 липня та до 15 січня готує і подає
Департаменту економічної політики і стратегічного планування Одеської обласної
державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання програми
згідно з додатком та пояснювальну записку про роботу співвиконавців програми
щодо її виконання.

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству
за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми
на період до 2023 року
1
2

Ініціатор розроблення
Програми
Розробник Програми

Департамент
соціальної
та
сімейної
політики
облдержадміністрації
Департамент
соціальної
та
сімейної
політики
облдержадміністрації
Департамент
соціальної
та
сімейної
політики
облдержадміністрації
Департамент
соціальної
та
сімейної
політики
облдерджадміністрації,
структурні
підрозділи
облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, Обласна координаційна рада з питань
сім’ї,
гендерної
рівності,
демографічного
розвитку,
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству
за ознакою статі, торгівлі людьми, районні державні
адміністрації, виконавчі комітети районних, міських,
сільських, селищних рад, об`єднаних територіальних громад,
підприємства, установи та організації, громадські організації
Одеської області
2020-2023 роки
обласний, районні, місцеві

3

Відповідальний
виконавець Програми
Учасники Програми

4
5

Термін реалізації
Перелік місцевих
бюджетів, які приймають
участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг
2700,00
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього (тис.
грн), у тому числі:
кошти державного
бюджету, тис. грн.
кошти обласного бюджету, 2700,00
тис. грн.
кошти районних, міських
(міст обласного значення)
бюджетів, тис. грн.
кошти бюджетів сіл,
селищ, міст районного
значення, тис. грн.
кошти небюджетних
джерел, тис. грн

6

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

-

-

Додаток 2 до Програми

Ресурсне забезпечення
комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року
Обсяг коштів, які
пропонується залучити
на виконання Програми
Усього:
державний бюджет
місцевий бюджет,
у тому числі:
обласний бюджет
районні, місцеві, (міст
обласного значення)
бюджети
бюджети сіл, селищ, міст
районного значення
кошти небюджетних
джерел

675,00
675,00

675,00
675,00

675,00
675,00

675,00
675,00

Усього витрат на
виконання
Програми
2700,00
2700,00

675,00
-

675,00
-

675,00
-

675,00
-

2700,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020 рік

Етапи виконання Програми (тис. грн)
2021 рік
2022 рік
2023 рік

Додаток 3 до Програми

Перелік заходів Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ
комплексної програми
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2023 року
Строки
Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн
Джерела
виконання
Виконавці
фінансування
заходу
Всього
2020
2021
2022
2023

І. Запобігання та протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі
1.1. Розробка стандартів вчасного реагування на випадки 2020 -2023 роки Департаменти
соціальної та
сімейної політики,
охорони здоров'я
домашнього насильства, в т.ч. насильства за ознакою статі
облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Одеській
області, Одеський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, не потребує
районні державні адміністрації, міські ради міст обласного значення, ради фінансування
об'єднаних територіальних громад, громадські об'єднання (за згодою)
1.2. Вибірковий моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють 2020 -2023 роки Департаменти соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров' я,
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Головне управління
насильству за ознакою статі
Національної поліції в Одеській області, Одеський обласний центр соціальних не потребує
фінансування
служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей
1.3. Формування та оновлення бази даних, в т.ч. електронної,
органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту і
підтримки жертв гендерно зумовленого та домашнього насильства

2020 рік

-

-

-

-

-

-

Посилення механізму взаємодії суб'єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству

-

-

Очікуваний результат

-

Можливість своєчасного корегування управлінських
рішень суб'єктів, які здійснюють заходиу сфері
запобігання та протидії домашньому насильству та
насильству за ознакою статі в частині налагодження
співпраці між ними

Департамент соціальної та сімейної політики облдерджадміністрації, районні
державні адміністрації, міські ради міст обласного значення, ради об'єднаних не потребує
територіальних громад
фінансування

-

-

-

-

-

Оперативне надання інформації про допомогу, яку
може отримати особа, постраждала від домашнього
насильства або насильства за ознакою статі та її діти

1.4. Проведення щорічного обласного форуму на тему "Діяльність 2020-2023 роки Департаменти соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я
не потребує
суб'єктів, що здійснюють заходи щодо запобігання та протидії
облдержадміністрації
фінансування
домашньому насильству і насильству за ознакою статі" за участю
керівників адміністративно-теритроріальних одиниць області,
не потребує
громадських організацій (за згодою)
фінансування
1.5. Розвиток інфраструктури захисту осіб, які постраждали від 202-2023 роки Департаменти:соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я
домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства.
облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Одеській не потребує
області, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, фінансування
районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного
значення, ради об'єднаних територіальних громад, громадські об'єднання (за
не потребує
згодою)
фінансування

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Привернення уваги громадськості на регіональному та
місцевому
рівнях
до
актуальності
проблеми
домашнього насильства за допомогою засобів масової
інформації, інших масмедіа та соціальних мереж

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6. Забезпечення діяльності мобільних бригад екстреного та 2020-2023 роки
кризового втручання з надання психологічної та соціальної допомоги
особам, які постраждали від домашнього насильства та гендерно
зумовленого насильства на базі Березівського та Болградського
районів

Департаменти:соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я
облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Одеській
області, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного не потребує
значення, ради об,єднаних територіальних громад, громадські об'єднання (за фінансування
згодою)

1.7. Створення у закладах охорони здоров’я кабінетів безпечних 2020 -2023 роки Департамент охорони здоров‘я облдержадмінстрації,
умов надання медично-психологічної допомоги постраждалим від
Національної поліції в Одеській області
насильства за ознакою статі, торгівлі людьми та домашнього
насильства

Головне

-

управління

-

-

-

-

-

-

Оперативне
надання
захисту
та
соціальнопсихологічної допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства або насильства за ознакою
статі та їх дітям

-

-

Забезпечення безпечних умов надання медичнопсихологічної допомоги постраждалим особам

не потребує
фінансування

1.8.Організація та забезпечення навчання фахівців для роботи з 2020 -2023 роки Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
особами, які вчиняють домашнє насильство або насильство за
Департаменти соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я,
ознакою статі (кривдниками)
Головне управління Національної поліції в Одеській області, Центр підвищення не потребує
кваліфікації ОРІДУ НАДУ, районні державні адміністрації, міські ради міст фінансування
обласного значення, ради об'єднаних територіальних громад, громадські
об'єднання (за згодою)
1.9. Створення на базі Одеського обласного центру соціальних служб 2020- 2023 роки Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
для сім'ї, дітей та молоді обласного цілодобового кол-центру
департаменти: соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я
обласний
облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, районні
бюджет
державні адміністрації, міські ради міст обласного значення, ради об'єднаних
територіальних громад, громадські об'єднання (за згодою)
місцеві
бюджети
Всього за І розділом

-

Утворення та утримання 2-х притулків соціальнопсихологічної допомоги для осіб, які постраждали від
домашнього насильства або насильства за ознакою
статі та іх дітей

-

400,00

-

100,00

-

100,00

-

100,00

-

Забезпечення
виконання
рішень
суду
щодо
обов'язкового проходження особами, які вчинили
домашнє насильство, програм для кривдників. Зручний
доступ до місць проходження програм для кривдників

100,00 Можливість отримання оперативної психологічної,
юридичної
та
практичної
допомоги
особам,
постраждалим від насилля

обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет

обласний
бюджет

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

місцеві
бюджети

-

-

-

-

-

ІІ. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
2.1. Сприяння вивченню досвіду та розповсюдженню найкращих 2020-2023 роки Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, районні ради,
практик утворення міжфракційних депутатських груп, як то "Рівні
міські ради міст обласного значення, ради об'єднаних територіальних громад, не потребує
фінансування
можливості" Одеської обласної ради
громадські об'єднання (за згодою)

-

-

-

-

Зростання ролі жінок у діяльності депутатських
корпусів органів місцевого самоврядування

-

2.2. Утворення на регіональному та місцевому рівнях дорадчих 2020-2023 роки Департаменти соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я
органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та
обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в не потребує
чоловіків
Одеській області, районні державні адміністрації, ради об'єднаних територіальних фінансування
громад

-

-

-

-

- Підвищення ефективності роботи у напрямку реалізації
гендерної політики на регіональному та місцевому
рівнях

2.3. Участь представників органів влади у тематичних програмах 2020 -2023 роки Департаменти соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я
та проектах засобів масової інформації щодо забезпечення
облдержадміністрації, управління комунакацій та інформаційної політики
гендерної рівності жінок і чоловіків
облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Одеській
області, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
Одеський обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, виконавчі не потребує
комітети міських рад міст обласного значення, ради об'єднаних територіальних
фінансування
громад, громадські об'єднання (за згодою)

-

-

-

-

- Привернення уваги громадськості на регіональному та
місцевому
рівнях
до
актуальності
проблеми
домашнього насильства за допомогою засобів масової
інформації

2.4. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів для 2020 -2023 роки Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, управління
представників медіа з питань забезпечення рівних прав і
комунікацій та інформаційної політики облдержадміністрації, Головне не потребує
можливостей жінок і чоловіків
територіальне управління юстиції в Одеській області, , громадські об'єднання (за фінансування
згодою)

-

-

-

2.5. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних 2020-2023 роки Департамент освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації,
працівників спецкурсів з гендерних питань
міські ради міст обласного значення, ради об'єднаних територіальних громад, не потребує
фінансування
громадські об'єднання (за згодою)

-

-

-

2.6. Розробка та розповсюдження методичних рекомендацій із 2020-2023 роки
застосуваня гендерних підходів у роботі місцевих органів влади
(РДА, виконкоми рад, ОТГ…) з урахуванням особливостей Одеської
області

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, Одеський обласний
обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, бюджет
міські ради міст обласного значення, ради об'єднаних територіальних громад, місцеві
громадські об‘єднання (за згодою)
бюджети
2.7. Проведення гендерного аналізу бюджетних програм органів 2020-2023 роки Департамент фінансів облдержадміністрації; департаменти, управління та відділи
місцевого самоврядування та внесення відповідних пропозицій щодо
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області
не потребує
змін у разі недотримання гендерного компоненту
фінансування

100

25,00

-

-

25,00

25,00

Підвищення рівня обізнаності представників ЗМІ в
питаннях гендерної рівності під час здійснення
професійної діяльності

- Зростання рівня гендерної обізнаності педагогічних
працівників області
25,00

Підвищення рівня гендерної обізнаності місцевих
органів влади та ефективності їхньої роботи щодо
реалізації державної політики у сфері забезпечення
рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8. Вибірковий моніторинг та аналіз програм, затверджених 2020-2023 роки Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, районні
рішеннями органів місцевого самоврядування на предмет наявності в
державні адміністрації, міські ради міст обласного значення, ради об'єднаних
не потребує
них гендерного компоненту та здійснення оцінювання впливу
територіальних громад.
фінансування
гендерно чутливого підходу на результати їх виконання

-

-

-

- Впровадження гендерних підходів у роботу місцевих
органів влади

2.9. Розміщення на офіційних сайтах органів виконавчої влади та 2020-2023 роки Департамент соціальної та сімейної політики та інші структурні підрозділи
органів місцевого самоврядування інформації, в тому числі
облдержадміністрації, Головне управління статистики в Одеській області (за
статистичних даних, з розподілом за статтю
згодою), інші територіальні органи міністерств та іншіх центральних органів
виконавчої влади України, обласні установи та організації, райдержадміністрації, не потребує
міські ради міст обласного значення, ради об'єднаних територіальних громад ( за фінансування
згодою).

-

-

-

-

Більш глибоке висвітлення офіційних показників, які
диференційовані за статтю. Створення сприятливих
умов для визначення потреб жінок і чоловіків

2.10. Збір, узагальнення та аналіз інформації щодо забезпечення
кадрами місцевих органів влади та органів місцевого
самоврядування за ознакою статі. Підготовка пропозицій

-

-

-

-

Зниження гендерного дисбалансу у системі місцевих
органів влади

-

-

-

-

Виявлення кращих проектів та програм, покликаних
формувати в суспільстві толерантне ставлення до обох
статей

-

-

-

-

Зменшення стереотипного тиску на жінок у
"нежіночих" сферах, підвищення рівня самооцінки,
виявлення їх лідерських здібностей

-

Впровадження міжнародних трудових стандартів та
кращого світового досвіду для забезпечення гендерної
рівності на робочому місті

2020 - 2023
роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та
іншіх центральних органів виконавчої влади України, обласні установи та не потребує
організації, райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення, ради фінансування
об'єднаних територіальних громад ( за згодою).

2.11. Організація та проведення конкурсів проектів для реалізації 2020 -2023 роки Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
програм і проектів у сфері протидії торгівлі людьми, запобігання та
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

не потребує
фінансування

2.12. Реалізація та підтримка соціальних проектів, спрямованих на 2020-2023 роки Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації, районні не потребує
підвищення лідерських навичок жінок у професійній діяльності, у
державні адміністрації, міські ради міст обласного значення, ради об'єднаних фінансування
тому числі у підприємництві
територіальних громад, громадські об‘єднання (за згодою)
не потребує
фінансування
2.13. Проведення інформаційних кампаній та семінарів-тренінгів для 2020 - 2023 Одеський обласний центр зайнятості, Департамент соціальної та сімейної не потребує
роботодавців з питань рівності жінок і чоловіків у сфері праці
роки
політики облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, фінансування
районні державні адміністрації, ради об'єднаних територіальних громад,
громадські об‘єднання (за згодою)

обсяг коштів на відповідний рік визначається
рішенням про місцевий бюджет
-

Виправлення гендерних нерівностей під час здійснення
бюджетних процесів

2.14. Проведення тренінгів з теорії та практики встановлення миру, 2020-2023 роки Департаменти
соціальної
та
сімейної
політики,
освіти
і
науки не потребує
примирення та участі у миротворчих процесах для жінок, які
облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції в Одеській фінансування
залучаються до проведення безпосередніх заходів врегулювання
області
конфліктних та кризових ситуацій

Всього за ІІ розділом

-

-

-

-

Обласний
бюджет

100,00

25,00

25,00

25,00

25,00

Місцеві
бюджети

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ІІІ. Протидія торгівлі людьми
3.1. Підтримка в онлайн режимі електронної Дорожньої карти 2020-2023 роки Департаменти соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров҅я не потребує
допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства,
облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції України в фінансування
насильства за ознакою статі або торгівлі людьми, в онлайн режимі,
Одеській області, громадські організації (за згодою)
проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення,
особливо молоді та соціально незахищених верств населення щодо
запобігання потрапляння у ситуації торгівлі людьми

Підвищення рівня обізнаності жінок та дівчат,
громадських організацій щодо теорії і практики
встановлення миру, примирення та участі у
миротворчих процесах, врегуюванні конфліктних та
крихзових ситуацій

Полегшення доступу постраждалих осіб до інформації
про органи, установи, організації, які надають послуги
цим особам

3.2. Проведення інформаційних кампаній для населення Одеської 2020-2023 роки
області щодо протидії торгівлі людьми, в тому числі проведення на
території області Всесвітнього (30.07.) та Європейського (18.10.)
днів протидії торгівлі людьми

Департаменти соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров҅я обласний
облдержадміністрації, Одеський обласний центр зайнятості, Головне управління бюджет
Національної поліції України в Одеській області, Державна міграційна служба,
Територіальна інспекція праці в Одеській області, громадські організації (за
згодою)

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00 Підвищення рівня обізнаності населення області щодо
можливих випадків торгівлі людьми, їх наслідків та
загроз для життя та здоров'я людей

3.3. Проведення засідань круглих столів, брифінгів, семінарів,
тренінгів, практикумів, лекцій, акцій тощо у сфері запобігання та
торгівлі людьми

Департаменти соціальної та сімейної політики, освіти і науки, охорони здоров'я обласний
облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Одеській бюджет
області, Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації, Головне територіальне управління юстиції в
Одеській області, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, ради
об'єднаних територіальних громад, громадські об'єднання (за згодою)

1 800,00

450,00

450,00

450,00

450,00 Поінформованість населення у сфері протидії торгівлі
людьми, запобігання та протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статі. Набуття
практичних навичок та впровадження набутих знань у
професійній та громадській діяльності

Обласний
бюджет

2200,00

550,00

550,00

550,00

550,00

Місцеві
бюджети

-

-

-

-

-

Обласний
бюджет

2700,00

675,00

675,00

675,00

675,00

Місцеві
бюджети

-

-

-

-

-

2020 - 2023
роки

Всього за ІІІ розділом

Всього за програмою

