
Додаток 2 до Програми  

затвердженої рішенням І сесії Хустської міської 
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Напрями діяльності та заходи з реалізації  
Міської програми сімейної, ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, 

протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки 
 

 

№ 

з/п 

Найменування завдання Термін 

виконання 

заходу у 

тому числі 

за роками 

Виконавці Джерела фінансу-

вання 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 11 

1. Сімейна політика 
1.1 Забезпечення проведення у навчальних 

закладах роз’яснювальної роботи серед 

учнівської молоді з питань формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя 

2021-2025 

роки 

Управління освіти, релігій та у 

справах національностей 

виконавчого комітету 

Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання освітніх 

установ 

Формування у дитячого населення 

засад здорового способу життя 

1.2 Створення умов для активного розвитку 

масової фізичної культури та спорту, 

зокрема розширення доступу дітей та 

підлітків до фізкультурно-спортивних 

закладів 

2021-2025 

роки 

Управління культури молоді та 

спорту виконавчого комітету 

Хустської міської ради 

Фінансові видатки 

передбачені 

Програмою розвитку 

фізичної культури і 

спорту у Хустській 

міській 

територіальній 

громаді на 2020-2022р 

Створення умов для забезпечення 

оптимальної рухової активності 

кожної людини впродовж усього 

життя, поліпшенню стану здоров'я, 

профілактиці захворювань і фізичній 

реабілітації 
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1.3 Проведення свят та урочистих заходів з 

нагоди відзначення Дня матері, 

Всенародного Дня батька, Міжнародного 

дня сім’ї для різних категорій сімей, Дня 

Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних 

свят, організація сімейних розважально-

спортивних свят  

Щороку Управління культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

Хустської міської ради 

Фінансові видатки 

передбачені Програми 

проведення 

видовищних заходів 

на 2020-2022р 

Пропаганда національних духовних 

цінностей 

1.4 Забезпечення видачі посвідчень батькам та 

дітям із багатодітних сімей для отримання 

пільг 

 

Постійно Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах  

видатків 

передбачених на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення  

Збільшення кількості видачі 

посвідчень багатодітним сім’ям для 

отримання пільг 

2. Запобігання сімейному неблагополуччю та організація надання допомоги сім’ям та  
дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах 

2.1. Підвищення рівня поінформованості 

населення про форми, прояви, причини і 

наслідки домашнього насильства; розуміння 

суспільством природи домашнього 

насильства, його непропорційного впливу 

на жінок і чоловіків, зокрема на осіб з 

інвалідністю, вагітних жінок, осіб похилого 

віку 

Постійно Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах  

видатків 

передбачених на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Забезпечення рівня 

поінформованості населення про 

форми, прояви, причини і наслідки 

домашнього, права, заходи та 

соціальні послуги, які надають різні 

суб’єкти, хто може ними 

скористатися, та як ними 

скористатися; про відповідальність 

кривдників 

2.2 Проведення акції «Бузкова стрічка» у межах 

Міжнародної акції «16 днів протидії 

насильству в сім’ї» (25 листопада – 10 

грудня), інших інформаційно-

просвітницьких кампаній з питань 

запобігання та протидії домашньому 

насильству 

щороку Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради,  Центр надання 

соціальних послуг Хустської 

міської ради, служба у справах 

дітей виконавчого комітету 

Хустської міської ради, 

Хустська міськрайонна філія 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах  

видатків 

передбачених на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення, центру 

надання соціальних 

Привернення уваги населення до 

проблем домашнього насильства; 

формування нетерпимого ставлення 

до насильницької моделі сімейних 

відносин 
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Закарпатського обласного 

центру зайнятості (за згодою), 

Хустський РУП ГУНП  в 

Закарпатській області (за 

згодою) 

послуг, служби у 

справах дітей 

2.3. Створення та функціонування 

спеціалізованих служб підтримки 

постраждалих осіб: 

- мобільної бригад соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі; 

2021-2025 

роки 

Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради, 

управління соціального захисту 

населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Фінансування 

проводиться виходячи 

з фінансової 

спроможності 

бюджету громади 

Забезпечення надання оперативної 

допомоги сім’ям, в яких було скоєне 

домашнє насильство  

 - притулку для осіб, постраждалих від 

домашнього насильства, вивчити 

альтернативні можливості надання 

соціальних послуг щодо забезпечення 

місцем безпечного тимчасового 

цілодобового перебування постраждалих від 

домашнього насильства осіб  

Забезпечення тимчасовим місцем 

перебування осіб, постраждалих від 

домашнього насильства 

2.4 Забезпечення висвітлення проблем 

домашнього насильства та боротьби з ним 

через місцеві засоби масової інформації 

Постійно Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах  

видатків 

передбачених на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Висвітлення проблем домашнього 

насильства та боротьби з ним через 

місцеві засоби масової інформації 

3. Реагування на факти домашнього насильства 
3.1. Забезпечення координації та ефективної 

взаємодії спеціально уповноважених 

органів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству, інших органів та установ, які 

виконують функції, пов’язані з проведенням 

заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі шляхом оперативного 

взаємного інформування та спільних виїздів 

на факти домашнього насильства 

Постійно Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Кошти бюджету 

громади в межах 

видатків 

передбачених на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Забезпечення оперативного 

реагування на факти домашнього 

насильства 
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3.2. Організація та проведення засідань  

координаційної ради з питань сім’ї, 

ґендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми 

Щокварта

лу 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Кошти бюджету 

громади в межах 

видатків 

передбачених на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Координація роботи по взаємодії 

спеціально уповноважених органів, 

що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству, ґендерної рівності та 

протидії торгівлі людьми 

4. Впровадження та поширення в територіальних громадах моделей корекційних програм для осіб, які вчинили насильство, та інших заходів із 
протидії домашньому насильству 

4.1 Забезпечення постійного приміщення для 

проведення корекційних програм з 

урахуванням організаційних та  

матеріально-технічних потреб 

 

Постійно Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Кошти бюджету 

громади в межах 

видатків 

передбачених на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Забезпечення приміщення для роботи 

з особами, які скоїли домашнє 

насильство 

4.2 Забезпечення проходження кривдниками 

корекційних програм   

Постійно Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання  центру 

надання соціальних 

послуг 

Підвищення професійної підготовки, 

обізнаності, вмінь та навичок 

фахівців, впровадження новітніх 

технологій, використання 

міжнародного досвіду 

5. Соціальна робота та надання соціальних послуг особам та сім’ям (у т.ч. з дітьми), спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, 

подолання або мінімізацію їх негативних наслідків 

5.1. Забезпечення діяльності надавача 

соціальних послуг комунальної установи -  

центр надання соціальних послуг  

2021-2025 

роки 

Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання центру 

надання соціальних 

послуг 

Забезпечення доступу населення до 

отримання соціальних послуг; 

надання соціальних послуг особам та 

сім’ям з дітьми з метою 

профілактики складних життєвих 

обставин, подолання або мінімізацію 

їх негативних наслідків 

5.2. Виявлення та оцінювання потреб осіб/сімей 

у соціальних послугах, ведення їх обліку 

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради, 

Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків утримання 

центру надання 

соціальних послуг, 

управління 

Визначення потреб населення 

Хустської територіальної громади 
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соціального захисту 

населення 

5.3. Надання базових та інших соціальних 

послуг особам/ сім’ям (у т.ч. з дітьми) та 

особам 

2021-2025 

роки 

Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання центру 

надання соціальних 

послуг 

Організація надання базових та 

інших соціальних послуг у 

відповідності до потреб жителів 

адміністративно-територіальної 

одиниці у соціальних послугах 

5.4. Пошук, підбір та направлення на навчання 

кандидатів у прийомні батьки, батьки-

вихователі, опікуни, піклувальники, 

усиновлювачі, наставники, патронатні 

вихователі 

2021-2025 

роки 

Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання центру 

надання соціальних 

послуг 

Забезпечення права дітей на 

виховання у сімейному оточенні. 

Реформування системи 

інституційного догляду та виховання 

дітей, впровадження успішних 

підходів із світової практики захисту 

прав дітей, які базуються на 

забезпеченні прав дітей і найкращих 

інтересів дитини, спрямовуються на 

підтримку сім’ї, створення умов для 

виховання та розвитку дітей у сім’ї 

або середовищі, максимально 

наближеному до сімейного 

5.5 Аналіз потреб та направлення на навчання з 

метою підвищення виховного потенціалу 

прийомних батьків, батьків-вихователів, 

патронатних вихователів, а також за 

потреби наставників, опікунів, 

піклувальників, усиновлювачів 

2021-2025 

роки 

Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання центру 

надання соціальних 

послуг 

Підвищення кваліфікації 

щонайменше один раз на два роки 

батьків-вихователів та прийомних 

батьків, підтримка сприятливого 

психологічного стану батьків, котрі 

взяли на виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також надають 

підтримку дітям, які опинилися в 

складних життєвих обставинах. 

5.6 Забезпечення соціальними послугами та/або 

соціальним супроводом прийомних сімей і 

дитячих будинків сімейного типу, дітей, які 

перебувають під опікою та піклуванням 

відповідно до Державних стандартів 

соціальних послуг 

2021-2025 

роки 

Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання центру 

надання соціальних 

послуг 

Забезпечення права дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, у т.ч. тих, 

котрі виховуються у сімейних 

формах влаштування, на отримання 

соціальних послуг 
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5.7 Організація здійснення наставництва над 

дитиною (далі – наставництво) шляхом: 

поширення інформації про наставництво та 

надання консультацій з питань 

наставництва заінтересованим особам; 

проведення добору кандидатів у 

наставники; сприяння в установленні 

(формуванні) наставницьких стосунків; 

супроводження наставників і дітей, які 

потребують соціально-психологічної 

підтримки 

2021-2025 

роки 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Хустської міської ради, 

Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання центру 

надання соціальних 

послуг, служби у 

справах дітей 

Підготовка дитини, яка проживає у 

закладі, до самостійного життя 

шляхом розвитку її фізичного, 

духовного та інтелектуального 

потенціалу, впевненості у власних 

силах, формування культурних і 

моральних 

5.8 Поширення інформації про надання та 

можливість отримання соціальних послуг, а 

також щодо розвитку сімейних, та 

наближених до сімейних, форм 

влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, інформування щодо сімейних 

цінностей, профілактики соціального 

сирітства, недопущення насильства, 

жорстокого поводження з дітьми 

 

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради, 

служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Хустської міської ради, 

Центр надання соціальних 

послуг Хустської міської ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення,  центру 

надання соціальних 

послуг, служби у 

справах дітей 

Поліпшення поінформованості 

широких верств населення про 

можливість отримати різні види 

соціальних послуг, забезпечення 

права дітей на виховання у сім’ї або у 

сімейних, або наближених до 

сімейних, форм влаштування 

6. Ґендерна політика 
6.1 Реалізація комунікативних 

кампаній/заходів, спрямованих на 

підвищення лідерських навичок жінок, 

надання більших можливостей жінкам щодо 

кар’єрного росту та реалізації у приватному 

секторі економіки, зменшення 

стереотипного тиску на працюючих у 

„жіночих”/„чоловічих” сферах економічної 

діяльності 

 

 

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради, 

Хустська міськрайонна філія 

Закарпатського обласного 

центру зайнятості (за згодою) 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Розширення доступу жінок до 

управління економічними ресурсами 

6.2 Проведення семінарів, спрямованих на 

розвиток лідерських навичок жінок, 

розширення їх участі у прийнятті рішень в 

усіх сферах життя суспільства, залучення до 

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

Посилення жіночого лідерства, 

підвищення їхньої участі в процесі 

прийняття рішень; забезпечення 

миру і безпеки; розширення 
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провадження підприємницької діяльності Хустська міськрайонна філія 

Закарпатського обласного 

центру зайнятості (за згодою) 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

економічних прав жінок 

6.3 Постійна участь в обговоренні проектів 

соціальних програм, впровадження новітніх 

технологій, використання міжнародного 

досвіду, поширення успішних практик 

 

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Впровадження 

гендерноорієнтованого 

бюджетування при складанні 

соціальних програм 

7. Протидія торгівлі людьми 

7.1 Забезпечити проведення через засоби 

масової інформації інформаційно-

просвітницької роботи з питань підвищення 

рівня поінформованості населення 

Хустської територіальної громади щодо  

шляхів  убезпечення  від  потрапляння  до 

ситуацій торгівлі людьми, про нові 

тенденції торгівлі людьми (трудова 

експлуатація, вилучення органів, 

використання у збройних конфліктах тощо) 

та викорінення упередженого ставлення до 

осіб, які постраждали від торгівлі людьми 

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Запобігання потраплянню населення 

до рук торгівців людьми 

7.2 Проведення до Всесвітнього дня боротьби із 

торгівлею людьми (30 липня), до 

Європейського дня боротьби з торгівлею 

людьми (18 жовтня) та до Міжнародного 

дня скасування рабства                       (2 

грудня)  інформаційних кампаній  серед 

населення Хустської територіальної 

громади щодо роз’яснення можливих 

ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі 

людьми та можливості отримання 

комплексної допомоги постраждалими 

особами у державних установах 

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради, Хустський РУП ГУНП  в 

Закарпатській області (за 

згодою), Хустська 

міськрайонна філія 

Закарпатського обласного 

центру зайнятості (за згодою) 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Поліпшення поінформованості 

населення області 

7.3 Проведення роз’яснювальної роботи з 

безробітними особами щодо проблеми 

торгівлі людьми 

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради, Хустська міськрайонна 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

Запобігання потраплянню 

безробітних осіб до рук торгівців 

людьми 
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філія Закарпатського обласного 

центру зайнятості (за згодою) 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

7.4 Забезпечення національного механізму 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми  

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення 

Поліпшення соціального супроводу 

осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми 

7.5 Надання допомоги та послуг постраждалим 

від торгівлі людьми особам (врегулювання 

механізму надання безоплатної допомоги та 

спеціалізованих послуг особі, яка 

постраждала від торгівлі людьми 

2021-2025 

роки 

Управління соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської 

ради , Центр надання 

соціальних послуг Хустської 

міської ради 

 

 

 

Кошти бюджету 

територіальної 

громади в межах 

видатків на 

утримання управління 

соціального захисту 

населення, центру 

надання соціальних 

послуг 

Поліпшення якості надання 

допомоги особам, які постраждали 

від торгівлі людьми 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                             Василь ГУБАЛЬ 
 

 

 

 

 


