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МІСЬКА ПРОГРАМА  

сімейної, ґендерної політики, запобігання та протидії домашньому 

насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки 

 

Загальні положення 

 

Міська програма сімейної, демографічної, ґендерної політики,  запобігання    

та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 

роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству»,«Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», на виконання Указів Президента України від 30 грудня 2000 року 

№1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту 

багатодітних і неповних сімей», від 26 липня 2005 року №1135/2005 «Про 

вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

Визначення проблемних питань, на розв’язання  

яких спрямовано Програму 

 

В умовах трансформаційного періоду розвитку України потенційні 

можливості української сім’ї, жінок і чоловіків як рівноправних стають 

реальною ресурсною силою у всіх сферах життя і держава має забезпечити 

можливості для їх реалізації. Разом з тим такі негативні явища, як насильство в 

сім’ї, торгівля людьми, на жаль, мають місце у суспільстві. Завдання органів 

виконавчої влади – це реалізація заходів, спрямованих на поліпшення 

становища української родини, забезпечення повновартісної участі жінок і 

чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, попередження 

домашнього насильства у всіх його проявах, протидію торгівлі людьми. 

 

Мета Програми 

 

Метою Програми є створення дієвого механізму запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству та 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. 

 

 



Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем 

 

Підтримка родин Хустської територіальної громади, у тому числі сімей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, 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 у Хустській територіальній громаді, започаткує 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; 

забезпечити ефективне реагування на факти домашнього насильства 

через впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які реалізують заходи щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

надати допомогу та захист особам, постраждалим від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі, притягти кривдників до 

передбаченої законом відповідальності та відкоригувати їхню поведінку. 

Перелік напрямів діяльності та заходів з реалізації Програми наведено у 

додатку 2 до Програми. 
 

        Очікувані результати та ефективність Програми 
 

Виконання заходів Програми  забезпечить: 

підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, руйнації негативних стереотипів та формування 

нетерпимого ставлення до насильницької моделі сімейних відносин; 

створення дієвих механізмів допомоги та захист осіб, які постраждали від 

домашнього насильства; 

посилення відповідальності суб’єктів взаємодії, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 

надання вчасної допомоги особам, потерпілим віл домашнього насильства, 

шляхом повноцінного функціонування спеціалізованих служб підтримки; 

усунення негативних явищ у сім’ях, які опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

організацію роботи з особами, які вчинили домашнє насильство; 

зменшення кількості злочинів, пов’язаних з домашнім насильством; 

підвищення іміджу сім’ї; 

участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства; 

попередження та протидію дискримінації за ознакою статі у всіх сферах 

суспільного життя; 

рівні права і можливості жінок та чоловіків; 

участь жінок у миротворчих процесах; 

захист жінок та дівчат, які постраждали внаслідок конфлікту; 

зменшення гендерного замовленого насильства; 

подолання або зменшення впливу гендерних стереотипів на життя жінок 

та чоловіків; 



представництво та лідерство жінок на місцевому рівні; 

формування гідних робочих умов для чоловіків і жінок, враховуючи 

нерівний розподіл побутових обов’язків і обов’язків по догляду за дітьми; 

викорінення дискримінаційної культури, установок і стереотипів у робочій 

сфері, а також впровадження гендерних норм у робочих стандартах; 

змогу відстоювати свої права й звертатися до відповідних органів щодо 

відшкодування завданої шкоди, зокрема у випадках дискримінації чи 

гендерного зумовленого насильства; 

підвищення рівня роботи у сфері протидії торгівлі людьми; 

запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика; 

захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми. 

 

Фінансове забезпечення виконання Програми 

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету        

Хустської міської територіальної громади, виходячи з його фінансових 

можливостей, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним 

законодавством України. 

Ресурсне забезпечення Програми, що визначає обсяги і структуру 

ресурсів, необхідних для виконання основних завдань Програми, наведено у 

додатку 3 до Програми. 

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається 

щороку з урахуванням можливостей Хустської територіальної громади. 

 

Контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми покладається на 

управління соціального захисту населення виконавчого комітету Хустської 

міської ради. 

 Учасники Програми  щопівроку до 05 числа місяця, наступного за 

звітним місяцем, подають для подальшого узагальнення звіт про виконання 

заходів Програми до управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Хустської міської ради. 
 

Секретар ради                                                                           Василь ГУБАЛЬ 


