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від 16 грудня 2010 року № 64
м. Ужгород

Про Регіональну програму впровадження
молодіжної, сімейної, демографічної та
ґендерної політики на 2011-2015 роки

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Законів України від 5 лютого 1993 №2998-XII „Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, від 13 січня
2005 року № 2342-IV „Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”, від 21 червня 2001 року № 2558-III „Про соціальну роботу з
дітьми та молоддю”від 8 вересня 2005 року №2866-ІV “Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, дітей, від 15 листопада 2001
року  №2789-ІІІ “Про попередження насильства в сім’ї”, Указів Президента
України від 30 грудня 2000 року №1396/2000 “Про додаткові заходи щодо
посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”, від 29 березня
2001 року №221/2001„Про додаткові заходи щодо реалізації державної
молодіжної політики”, 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”, постанов Кабінету Міністрів
України від 24 червня 2006 року №879 “Про затвердження Стратегії
демографічного розвитку в період до 2015 року”, від 28 січня 2009 року №41
“Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України”
на 2009-2015 роки”, з метою реалізації державної молодіжної, сімейної та
ґендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної
справедливості та ґендерної рівності, підтримки молоді, сім’ї, забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у
творенні національної культури, розбудові громадянського суспільства
обласна рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Регіональну програму впровадження молодіжної, сімейної,
демографічної та ґендерної політики на 2011-2015 роки (далі – Програма), що
додається.
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної ради з питань: бюджету  та освіти, науки, культури, духовності,
молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та
інформаційної політики (Брензович В. І.).

Голова ради І. Балога



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради

від 16 грудня 2010 року № 64

РЕГІОНАЛЬНА  ПРОГРАМА
впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та ґендерної

політики на 2011-2015 роки

Загальні положення

Стабільність держави й економічний розвиток суспільства значною
мірою залежать від фізичного та духовного здоров’я молодої генерації, сім’ї,
від ставлення держави до їх проблем, інтересів і потреб.

В умовах трансформаційного періоду розвитку України потенційні
можливості молоді, української сім’ї, жінок і чоловіків як рівноправних
стають реальною ресурсною силою у всіх сферах життя і держава має
забезпечити можливості для їх реалізації.

1. Підстава для розроблення Програми

Регіональна програма впровадження молодіжної, сімейної та ґендерної
політики на 2011-2015 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до
Законів України “Про місцеві державні адміністрації”,  “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків”, “Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”, “Про попередження насильства в сім’ї”, на виконання Указів
Президента України від 30 грудня 2000 року №1396/2000 “Про додаткові
заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”,
від 29 березня 2001 року №221/2001 „Про додаткові заходи щодо реалізації
державної молодіжної політики”, 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”, постанов
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 року №879 “Про
затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року”, від
28 січня 2009 року №41  “Про затвердження Державної цільової соціальної
програми “Молодь України” на 2009-2015 роки”.

2. Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної молодіжної, сімейної,
демографічної та ґендерної політики, спрямованої на утвердження в
суспільстві соціальної справедливості та ґендерної рівності; підтримку
молоді, сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх
повновартісної участі у розбудові громадянського суспільства.
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3. Напрями реалізації Програми:

інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими
організаціями;

молодіжна політика;
сімейна політика, запобігання насильству в сім’ї;
демографічна політика;
ґендерна політика;
протидія торгівлі людьми.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених
в обласному бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з обласного бюджету
становить всього 22728,0 тис. грн., з них:

2011 рік – 3862,0 тис. грн,
2012 рік – 4128,0 тис. грн,
2013 рік – 4538,0 тис. грн,
2014 рік – 4905,0 тис. грн,
2015 рік – 5295,0 тис. гривень.
Заходи щодо реалізації Програми додаються.

5. Очікувані результати

Реалізація Програми забезпечить:
поліпшення становища багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
усунення негативних явищ у кризових і неблагополучних сім’ях;
виявлення і підтримку обдарованої молоді та дітей;
підтримку молодіжного підприємництва;
зменшення кількості негативних явищ у молодіжному та дитячому

середовищі;
повновартісну участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності

суспільства;
поліпшення взаємодії з неурядовими організаціями, результативності їх

роботи;
розбудову громадянського суспільства;
запобігання торгівлі людьми.
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Додаток
до рішення обласної ради

від 16 грудня 2010 року № 64
ЗАХОДИ

щодо реалізації Регіональної програми впровадження молодіжної, сімейної, демографічної та ґендерної політики
на 2011-2015 роки

№ з/п Пріоритетні напрями
реалізації Програми

Термін
виконання

Відповідальні виконавці Обсяги фінансування з обласного
бюджету (тис. грн.)

Очікувані
результати

2011 р 2012 р 2013 р 2014 р 2015 р
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Інформаційно-аналітичне забезпечення галузі, співпраця з неурядовими організаціями

1.1 Видання посібників,
методичних розробок,
інформаційно-освітніх
матеріалів з питань
молодіжної, сімейної,
демографічної та
ґендерної політики,
оздоровлення,
запобігання насильству
в сім’ї, протидії
торгівлі людьми

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

20,0 20,0 20,0 25,0 30,0 Збереження і
пропаганда
досягнень,
впровадження
передових
форм і
методів
роботи галузі

1.2 Розроблення,
виготовлення і
розповсюдження
соціальної реклами та
методичних матеріалів,
спрямованих на
формування здорового
способу життя,
пропаганду сімейних

2011-2015 Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, управління у справах молоді
та спорту облдержадміністрації

40,0 40,0 50,0 50,0 60,0 Поліпшення
поінформован
ості широких
верств
населення
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цінностей і форм
виховання, запобігання
насильству в сім’ї,
розвиток сімейних
форм виховання дітей-
сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, протидію
торгівлі людьми,
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків,
розвиток духовності та
зміцнення моральних
засад суспільства та
толерантного
ставлення до дітей та
молоді з
функціональними
обмеженнями

1.3 Розвиток та
функціонування
інформаційно-
аналітичного,
матеріально-
технічного
забезпечення галузі, у
тому числі придбання
необхідної оргтехніки
та фото-відео
апаратури

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту, Закарпатський обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
молоді та спорту

15,0 15,0 20,0 20,0 30,0 Поліпшення
системи
інформаційно
-аналітичного
забезпечення
галузі
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1.4 Організаційна і
фінансова підтримка
ініціатив громадських
молодіжних, дитячих,
жіночих організацій та
громадських
організацій, робота
яких спрямована на
формування здорового
способу життя,
патріотичне виховання
молоді, розвиток
духовності,
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків,
запобігання насильству
в сім’ї, протидії
торгівлі людьми

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, з питань
внутрішньої політики

90,0 90,0 100,0 110,0 120,0 Поліпшення
взаємодії з
неурядовими
організаціями
,
результативно
сті їх роботи

1.5 Проведення заходів з
відзначення 8 Березня,
Дня матері,
Міжнародного дня
сім’ї, Міжнародного
дня захисту дітей, Дня
молоді, Дня студента,
Дня інваліда, святого
Миколая, Новорічних
та Різдвяних свят з
врученням подарунків
дітям-сиротам та дітям,
позбавленим

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, культури,
освіти і науки, Закарпатський
обласний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

90,0 90,0 100,0 110,0 120,0 Пропаганда
національних
духовних
цінностей
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батьківського
піклування, дітям та
молоді з
функціональними
обмеженнями,
багатодітним,
малозабезпеченим і
студентським сім’ям,
творчим родинам,
обдарованій і активній
молоді

1.6 Забезпечення
систематичного
висвітлення в засобах
масової інформації
питань щодо
молодіжної, сімейної
політики, забезпечення
рівних прав та
можливостей жінок і
чоловіків, запобігання
насильству в сім’ї,
протидії торгівлі
людьми,
започаткування
спеціальних
тематичних сторінок,
рубрик, циклів радіо- і
телепередач

2011-2015 Управління облдержадміністрації:
інформації та зв’язків з
громадськістю, у справах молоді та
спорту

- - - - - Поліпшення
поінформован
ості широких
верств
населення
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1.7 Проведення
регіональних акцій,
ігор, фестивалів,
тренінгів, семінарів,
конференцій, форумів,
виставок, засідань за
“круглим столом” з
питань молодіжної,
сімейної,
демографічної та
ґендерної політики,
питань запобігання
насильству в сім’ї та
протидії торгівлі
людьми для різних
соціальних груп,
неурядових
організацій,
представників
регіональних засобів
масової інформації

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

90,0 90,0 100,0 110,0 120,0 Привернення
уваги та
поліпшення
поінформован
ості широкого
загалу щодо
державної
молодіжної,
сімейної,
демографічно
ї, ґендерної
політики,
проблеми
торгівлі
людьми і
насильства в
сім’ї

Разом за розділом 1 345,0 345,0 390,0 425,0 480,0
2 Молодіжна політика

2.1 Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості та утвердження
патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей

2.1.1 Проведення
регіональних
семінарів, засідань за
круглим столом, нарад,
конкурсів спрямованих
на залучення молодих
громадян до співпраці

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації
спільно з управління державної
служби Головного управління
державної служби України в
Закарпатській області

10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 Залучення
молоді до
співпраці з
органами
виконавчої
влади та
органами
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з органами виконавчої
влади та роботи в
таких органах, зокрема
всеукраїнського
конкурсу аналітичних
робіт „Мої ініціативи
в державному
управлінні”

місцевого
самоврядуван
ня, а також до
роботи в
таких органах

2.1.2 Забезпечення участі
представників
громадських
організації, органів
студентського
самоврядування,
обдарованих і
талановитих дітей,
молоді у міжнародних
та всеукраїнських
акціях, іграх,
фестивалях, концертах,
пленерах, конкурсах,
семінарах, семінарах-
тренінгах,
конференціях,
форумах, виставках,
засіданнях за круглим
столом,
парламентських
слуханнях

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

30,0 40,0 40,0 50,0 50,0 Налагодженн
я
міжрегіональ
них та
міжнародних
зв’язків,
підтримка і
стимулюванн
я обдарованої
молоді

2.1.3 Проведення заходів
патріотичного
спрямування та

Щороку Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, з питань
внутрішньої політики, освіти і

30,0 40,0 40,0 45,0 50,0 Патріотичне
виховання
молоді та
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урочистого
відзначення державних
свят: Дня незалежності
України, Дня
Конституції, Дня
Перемоги, Дня пам’яті,
Дня партизанської
слави, Дня Збройних
сил України, Дня
захисника Вітчизни;
річниць: Карпатської
України, визволення
України та Закарпаття
від німецько-
фашистських
загарбників, вечорів
пам’яті та жертв
голодомору

науки, культури активна
участь молоді
у житті
суспільства

2.1.4 Організаційна
підтримка пластового
(скаутського) руху

2011-2015 Управління: у справах молоді та
спорту та освіти і науки
облдержадміністрації, Закарпатська
округа Пласту (за згодою)

- - - - - Залучення
дітей та
молоді до
пластових
організацій та
руху

2.1.5 Проведення виставки
творчих робіт дітей та
молоді з
функціональними
обмеженнями

Щороку Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 Соціальна
реабілітація
та адаптація
дітей та
молоді з
функціональн
ими
обмеженнями
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2.1.6 Проведення обласного
туру Всеукраїнського
фестивалю творчості
дітей та молоді з
функціональними
обмеженнями „Повір у
себе – і у тебе повірять
інші”

Щороку Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

15,0 20,0 20,0 25,0 30,0 Соціальна
реабілітація
та адаптація
дітей та
молоді з
функціональн
ими
обмеженнями

2.1.7 Проведення обласного
зльоту волонтерів

Щороку Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 Сприяння
розвитку
волонтерсько
го руху

2.1.8 Забезпечення
діяльності та
організаційно-
методичного
забезпечення:
обласного соціального
гуртожитку для дітей-
сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування; обласного
центру соціально-
психологічної
реабілітації дітей та
молоді з
функціональними
обмеженнями;
обласного соціального
центру матері та
дитини;  обласного

2011-2015 Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

1980,0 2190,0 2440,0 2690,0 2950,0 Забезпечення
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, та
осіб з їх числа
соціальним
житлом;
відновлення
та підтримка
фізичного та
психологічног
о стану дітей
та молоді з
функціональн
ими
обмеженням,
адаптація та
інтеграція їх у
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центру соціально-
психологічної
допомоги

суспільство

2.1.9 Підтримка банку даних
молодіжних
громадських
організацій області

Щороку Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

- - - - - Поліпшення
співпраці з
неурядовими
молодіжними
організаціями

2.1.10 Проведення обласного
молодіжного форуму в
рамках щорічного
обласного фестивалю
„На Синевір трембіти
кличуть”

Щороку Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

20,0 20,0 25,0 25,0 35,0 Підвищення
свідомості та
соціальної
активності
молоді,
сприяння
об’єднанню
молоді різних
районів
області

2.2 Пропаганда та формування здорового способу життя
2.2.1 Проведення

регіональних заходів
та участь молоді у
всеукраїнських заходах
та засіданнях за
круглим столом на
тему „Молодь України
за здоровий спосіб
життя” та „Вибір
молоді здоров’я”

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

15,0 15,0 17,0 18,0 20,0 Формування
здорового
способу
життя молоді
та
поінформован
ість щодо
шкідливості
вживання
алкогольних
напоїв,
тютюнопалін
ня
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2.2.2 Участь представників
молоді у
всеукраїнських
семінарах, тренінгах на
тему „Планування
роботи і методика
проведення
інформаційно-
просвітницьких заходів
профілактичного
спрямування”

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

5,0 5,0 7,0 7,0 8,0 Підвищення
кваліфікації
спеціалістів,
що провадять
діяльність із
запобігання
соціально
небезпечних
хвороб та
формування
здорового
способу
життя

2.2.3 Сприяти проведенню
культурно-мистецьких
акцій та заходів
профілактичного
спрямування

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації,
Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

5,0 5,0 5,0 7,0 7,0 Організація
змістовного
дозвілля
молоді

2.2.4 Проведення акції
„Молодь Закарпаття
проти наркоманії та
СНІДу”

Щороку Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 Пропаганда
здорового
способу
життя,
профілактика
наркоманії,
СНІДу, ВІЛ-
інфекції

2.2.5 Проведення семінару-
навчання для
директорів та
спеціалістів міських,
районних, філій
районних, сільських,

Щороку Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 Підвищення
кваліфікації
працівників
системи
центрів
області, обмін
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селищних центрів
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
фахівців соціальної
роботи з питань
здійснення соціально
профілактичної роботи
з дітьми та молоддю

досвідом

2.2.6 Забезпечення
діяльності служб
соціально-
профілактичної роботи

Постійно Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

10,0 12,0 12,0 15,0 15,0 Профілактика
наркоманії,
СНІДу, ВІЛ-
інфекції

2.2.7 Забезпечення
діяльності мобільних
консультаційних
пунктів соціальної
роботи з сім’ями,
дітьми та молоддю

Постійно Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

15,0 17,0 17,0 19,0 19,0 Здійснення
роботи   з
питань
профілактики
ВІЛ-інфекції,
СНІДу,
наркоманії,
пропаганди
здорового
способу
життя тощо

2.3 Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді
2.3.1 Організація

профорієнтаційної
роботи серед молоді,
зокрема проведення
акцій, фестивалів,
семінарів, виставок,
засідань за круглим
столом, семінарів-

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації
спільно з Обласним центром
зайнятості

15,0 15,0 20,0 25,0 25,0 Здійснення
профорієнтаці
йних заходів
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тренінгів

2.3.2 Підтримка
підприємницьких
ініціатив молоді
шляхом проведення
семінарів, засідань за
круглим столом,
семінарів-тренінгів,
виставок з відповідної
тематики зокрема
регіонального туру
всеукраїнського
конкурсу бізнес-планів
підприємницької
діяльності серед
молоді

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації
спільно з Закарпатським обласним
центром зайнятості та
представництвом Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва в Закарпатській
області

40,0 40,0 40,0 50,0 50,0 Розвиток
підприємниць
ких ініціатив
молоді

2.3.3 Підтримка руху
молодіжних трудових
загонів через
організаційне та
фінансове
забезпечення їх роботи

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

60,0 70,0 80,0 90,0 90,0 Забезпечення
трудового
виховання
молоді

2.3.4 Підтримка програм
Закарпатського
молодіжного центру
праці, спрямованих на
профорієнтацію і
працевлаштування
молоді, у тому числі

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації
спільно з Обласним центром
зайнятості

30,0 30,0 40,0 40,0 45,0 Поліпшення
ефективності
роботи
Закарпатськог
о
молодіжного
центру праці
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сільської, розвиток її
підприємницьких
ініціатив, залучення до
фермерства та зеленого
туризму
Разом за розділом 2 2320,0 2579,0 2863,0 3181,0 3469,0

3 Сімейна політика, запобігання насильству в сім’ї
3.1 Ведення банку даних

багатодітних сімей з
висвітленням
проблемних питань
кожної сім’ї

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Обстеження
матеріально-
побутових
умов
багатодітних
сімей з метою
надання їм
соціальної
допомоги

3.2 Надання фінансової
допомоги багатодітним
сім’ям області на
придбання
транспортних засобів
та поліпшення
житлових умов

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 Поліпшення
демографічно
ї ситуації

3.3 Проведення тренінгів,
семінарів, засідань за
“круглим столом”, для
структурних
підрозділів у справах
сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрацій
та міськвиконкомів
щодо оформлення

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

5,0 5,0 7,0 7,0 10,0 Підвищення
кваліфікації
працівників
структурних
підрозділів у
справах сім’ї,
молоді та
спорту
райдержадмін
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нагородних матеріалів
на присвоєння
почесного звання
України „Мати-
героїня”, підготовки
матеріалів по
підтримці різних
категорій сімей та
щодо порядку видачі
посвідчень для батьків
та дітей багатодітних
сімей

істрацій,
міськвиконко
мів, обмін
досвідом

3.4 Надання
інформаційно-
методичної та
організаційної
допомоги структурним
підрозділам у справах
сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрацій
та міськвиконкомів з
виїздом на місце, а
також здійснення
контролю та перевірки
щодо оформлення
матеріалів на жінок,
висунутих на
представлення до
почесного звання
України “Мати-
героїня”, а також
видачі посвідчень

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

5,0 5,0 5,0 7,0 10,0 Здійснення
контролю за
дотриманням
законодавства
щодо
соціальної
підтримки
багатодітних
сімей
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батьків та дітей
багатодітних сімей.

3.5 Організація та
проведення урочистих
заходів з нагоди
вручення посвідчень
“Мати-героїня”
багатодітним жінкам
області з врученням їм
подарунків.

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

50,0 50,0 70,0 70,0 90,0 Пропаганда
національних
духовних
цінностей

3.6 Проведення свят та
урочистих заходів для
різних категорій сімей,
а також регіональних
конкурсів для
багатодітних родин
“Таланти багатодітної
родини” та “Родинні
скарби Закарпаття”

Щороку Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

10,0 10,0 15,0 15,0 20,0 Пропаганда
національних
духовних
цінностей

3.7 Забезпечення раннього
виявлення, обліку та
здійснення соціальної
роботи з сім’ями, які
опинилися у складних
життєвих обставинах

Постійно Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, міськвиконкоми, управління
у справах молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Забезпечення
раннього
виявлення
сімей, які
опинилися у
складних
життєвих
обставинах та
надання
допомоги з
метою виходу
із кризової
ситуації та
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нормалізації
стану сім’ї

3.8 Забезпечення
підвищення
кваліфікації
директорів та
спеціалістів районних,
філій районних,
міських, селищних,
сільських центрів
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
фахівців соціальної
роботи та залучених
спеціалістів центрів
СССДМ з питань
соціальної роботи з
сім’ями, які опинилися
у складних життєвих
обставинах,
попередження
насильства в сім’ї та
соціальної адаптації
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, а також

Щороку Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

50,0 50,0 55,0 55,0 60,0 Підвищення
кваліфікації
працівників
центрів,
обмін
досвідом та
впровадження
інноваційних
технологій
соціальної
роботи
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осіб з їх числа та щодо
встановлення опіки,
піклування, створення
та забезпечення
діяльності прийомних
сімей та дитячих
будинків сімейного
типу

3.9 Проведення навчання
для кандидатів у
батьки-вихователі
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомні батьки,
підвищувати виховний
потенціал батьків-
вихователів та
прийомних батьків

Щороку Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

60,0 65,0 70,0 70,0 75,0 Підтримка
сімейних
форм
виховання
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

3.10 Організація
змістовного дозвілля та
відпочинку дітей із
сімей, які перебувають
у складних життєвих
обставинах

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

- - - - - Запобігання
правопоруше
нням серед
неповнолітніх
з
неблагополуч
них сімей

3.11 Забезпечення
соціального супроводу
дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

Постійно Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

- - - - - Надання
необхідної
допомоги
батькам-
вихователям

3.12 Проведення
інформаційно-

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

- - - - - Інформування
населення
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просвітницьких
кампаній з питань
запобігання насильству
в сім’ї.

щодо
проблеми
насильства в
сім’ї

Разом за розділом 3 980,0 985,0 1022,0 1024,0 1065,0
4 Демографічна політика

4.1 Запровадження низки
медіа-програм,
проведення
інформаційно-
просвітницьких та
рекламних кампаній,
інших заходів,
спрямованих на
збереження цілісних
орієнтацій населення
на сімейний спосіб
життя

Постійно Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту,
інформації та зв’язків з
громадськістю,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

30,0 30,0 50,0 50,0 50,0 Забезпечення
в суспільстві
підвищення
престижу
сім’ї та
утвердження
пріоритетност
і сімейних
цінностей

4.2 Проведення широкої
рекламної кампанію з
метою популяризації
моделі “Доброго
батька”

Щороку Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми спільно з
громадськими організаціями

80,0 80,0 90,0 100,0 100,0 Підвищення
ролі батька у
вихованні
дитини

4.3 Створення умов для
активного розвитку
масової фізичної
культури та спорту,
зокрема розширення
доступу дітей та
підлітків до
фізкультурно-
спортивних і

Постійно Управління у справах молоді та
спорту
облдержадміністрації,Закарпатський
обласний центр фізичного здоров’я
населення  “Спорт для всіх”,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Поліпшення
громадського
та
репродуктивн
ого здоров’я
населення
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оздоровчих закладів,
підліткових клубів за
місцем проживання

4.4 Стимулювання
розвитку сімейного
дозвілля, спортивних
заходів, сімейного
оздоровлення та
відпочинку

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації,
Закарпатський обласний центр
фізичного здоров’я населення
“Спорт для всіх”,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Забезпечення
належних
умов для
гармонізації
взаємовідноси
н між
подружжям,
батьками та
дітьми

4.5 Розробка та
впровадження
програми  підготовки
молоді  до життя в
подружжі на базі
загальноосвітніх,
вищих  навчальних
закладів та відділів
РАЦС.

Постійно Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, освіти і
науки спільно з громадськими
організаціями

- - - - - Забезпечити в
суспільстві
підвищення
престижу
сім’ї та
утвердження
пріоритетност
і сімейних
цінностей

4.6 Розвиток мережі шкіл
відповідального
шлюбу і батьківства

постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації
спільно з громадськими
організаціями

- - - - - Забезпечити в
суспільстві
підвищення
престижу
сім’ї та
утвердження
пріоритетност
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і сімейних
цінностей

4.7 Запровадження в
школах практики
щорічного написання
школярами творів про
батька

постійно Управління освіти і науки
облдержадміністрації

- - - - - Підвищення
ролі батька у
вихованні
дитини

4.8 Запровадження в
загальноосвітніх
навчальних закладах
програм статевого
виховання учнів.

постійно Управління освіти і науки
облдержадміністрації

- - - - - Підвищення
рівня
народжуванос
ті,
поліпшення
громадського
та
репродуктивн
ого здоров’я
населення

4.9 Здійснення  підготовки
фахівців  соціальної
роботи з сім’ями і
дітьми в громаді

Щорічно Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді,

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Сприяння
активізації
громад щодо
соціальної
підтримки
сім’ї та
демографічно
го розвитку

4.10 Сприяння доступності
отримання соціальних
послуг для
багатодітних сімей

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Сприяння
активізації
громад щодо
соціальної
підтримки
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сім’ї та
демографічно
го розвитку

4.11 Підтримка розвитку
сімейно-орієнтованих
груп у громаді

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Сприяння
активізації
громад щодо
соціальної
підтримки
сім’ї та
демографічно
го розвитку

4.12 Забезпечувати
посвідченнями  батьків
та дітей з багатодітних
сімей для отримання
пільг

Постійно Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Сприяння
активізації
громад щодо
соціальної
підтримки
сім’ї та
демографічно
го розвитку

Разом за розділом 4 160,0 160,0 190,0 200,0 200,0
5 Гендерна політика

5.1 Видати статистичний
збірник “Ґендерний
портрет Закарпатської
області”

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації
спільно з головним управлінням
статистики в Закарпатській області

5,0 7,0 7,0 9,0 9,0 Поліпшення
інформаційно
-аналітичної
бази з
ґендерних
питань

5.2 Провести громадські
слухання з питань
стану забезпечення
ґендерної рівності в

2011
2013
2015

Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, з питань
внутрішньої політики

- - - - - Поліпшення
поінформован
ості широкого
загалу щодо
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регіоні стану
забезпечення
ґендерної
рівності в
області

5.3 Провести навчання
радників та
уповноважених осіб з
питань забезпечення
рівних прав та
можливостей жінок і
чоловіків, а також осіб,
які прирівнюються до
осіб, уповноважених
на виконання функцій
держави

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 Підвищення
рівня
обізнаності
осіб,
уповноважен
их на
виконання
функцій
держави,
щодо
використання
ґендерних
підходів у їх
роботі

5.4 Залучити до діяльності
установ, підприємств
та організацій радників
керівників з питань
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків (на
громадських засадах)

2011-2015 Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми,спільно з
державніими підприємствами,
установами, організаціями

- - - - - Сприяння
впровадженн
ю ґендерних
підходів у
діяльність
установ,
підприємств
та організацій
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5.5 Реалізувати
комунікативні
кампанії/заходи,
спрямовані 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

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації,
головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації

5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 Розширення
доступу
жінок до
управління
економічними
ресурсами

5.6 Впровадити
альтернативні моделі
організації процесу
догляду та виховання
дітей дошкільного віку

2011-2015 Управління освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Активізація
професійної
активності
працівників із
сімейними
обов’язками

5.7 Підтримати
кампанії/проекти,
спрямовані на
формування
позитивного ставлення
суспільства до
чоловіків, які беруть
відпустки по догляду
за дитиною

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 Активізація
професійної
активності
працівників із
сімейними
обов’язками
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5.8 Реалізувати
комунікативні
кампанії/заходи, які
спрямовані на
формування
суспільства рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 Гармонізація
поведінкових
моделей
суспільства
на ґендерно-
чутливі

5.9 Розробити програму
заохочення засобів
масової інформації до
відмови від
сексистського та
стереотипного
зображення жінок і
чоловіків  у рекламі та
інформаційних
матеріалах, надати
експертну та
організаційну
підтримку засобам
масової інформації

2011-2015 Управління облдержадміністрації:
інформації та зв’язків з
громадськістю, культури, у справах
молоді та спорту,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Зміна
поведінкових
моделей  як
шлях
усунення
ґендерних
стереотипів

5.10 Підтримувати науково-
дослідну роботу,
спрямовану на
утвердження ґендерної
рівності, у т.ч.
проводити
міжвузівські,
всеукраїнські,
міжнародні наукові
конференції з

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації
спільно із Закарпатським обласним
центром ґендерної освіти при
Ужгородському Національному
університеті

5,0 5,0 7,0 7,0 10,0 Поліпшення
науково-
дослідної
роботи з
ґендерних
питань,
налагодження
міжрегіональ
них та
міжнародних
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ґендерних питань та
конкурси наукових
робіт серед учнівської і
студентської молоді

зв’язків,
обмін
досвідом

5.11 Розвинути мережу
ґендерних освітніх та
ресурсних центрів,
підтримувати
діяльність існуючих
центрів

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

5,0 5,0 7,0 7,0 7,0 Посилення
інституційної
спроможності
механізму
забезпечення
рівних прав та
можливостей
жінок і
чоловіків у
сфері освіти

5.12 Сприяти роботі
Експертної ради з
питань розгляду
звернень за фактами
дискримінації за
ознакою статі

2011-2015 Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Створення
системи
ефективного
реагування на
факти
особистої і
групової
дискримінації
за ознакою
статі

Разом за розділом 5 38,0 40,0 52,0 54,0 57,0
6 Протидія  торгівлі людьми

6.1 Організаційні заходи
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6.1.1 Розроблення
пропозицій щодо
удосконалення
законодавства щодо
протидії торгівлі
людьми, насамперед з
питань надання
допомоги особам, які
постраждали від
торгівлі людьми

2011-2012 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, взаємодії
з правоохоронними органами та
оборонної роботи, охорони
здоров‘я, культури, освіти і науки,
інформації та зв’язків з
громадськістю,
відділ у справах національностей,
головні управління
облдержадміністрації: праці та
соціального захисту населення,
фінансове спільно з  головним
управлінням Міністерства
внутрішніх справ України в
Закарпатській області, головним
управлінням юстиції у
Закарпатській області, головним
управлінням статистики у
Закарпатській області

- - - - - Поліпшення
ефективності
надання
допомоги
особам, які
постраждали
від торгівлі
людьми

6.1.2 Впровадження
механізму залучення
громадських
організацій  до надання
соціальних та інших
послуг

2013 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

Поліпшення
взаємодії з
громадськими
організаціями

6.1.3 Сприяння створенню
мережі центрів
реабілітації для осіб,
які постраждали від
торгівлі людьми та
підтримка існуючих
центрів соціально-

2013-2014 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

- - - - - Поліпшення
ефективності
надання
допомоги
особам, які
постраждали
від торгівлі
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психологічної
реабілітації, що
здійснюватиме роботу
з людьми, які
постраждали від
торгівлі людьми

людьми

6.1.4 Впровадження
державної статистики з
протидії торгівлі
людьми в Україні

2011-2015 Головне управління статистики у
Закарпатській області (за згодою),
управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, взаємодії
з правоохоронними органами та
оборонної роботи, охорони
здоров‘я, культури, освіти і науки
спільно з головним управлінням
Міністерства внутрішніх справ
України в Закарпатській області

- - - - - Поліпшення
ефективності
надання
допомоги
особам, які
постраждали
від торгівлі
людьми

6.1.5 Забезпечення
підвищення
компетентності
спеціалістів соціальних
служб  з питань
протидії торгівлі
людьми

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації

5,0 5,0 7,0 7,0 10,0 Поліпшення
якості
надання
допомоги
особам, які
постраждали
від торгівлі
людьми

6.1.6 Забезпечення
підвищення
професійної
компетентності інших
спеціалістів, які в
межах виконання своїх
професійних обов’язків
можуть стикатися з

2011-2015 Управління державної служби
Головного управління державної
служби України в Закарпатській
області (за згодою),
управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, охорони
здоров’я, культури, освіти і науки,
райдержадміністрації,

- - - - - Поліпшення
якості
надання
допомоги
особам, які
постраждали
від торгівлі
людьми
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особами групи ризику
або постраждалими від
торгівлі людьми

міськвиконкоми

6.2 Здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми
6.2.1 Підвищення рівня

обізнаності населення,
у т.ч. молоді, щодо
сучасних проявів
торгівлі людьми, а
також засобів і
методів, що
використовуються
торгівцями людьми
через проведення
інформаційно-
просвітницьких заходів

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, взаємодії
з правоохоронними органами та
оборонної роботи, інформації та
зв’язків з громадськістю, охорони
здоров’я, культури,  освіти і
науки,спільно з головне
управлінням Міністерства
внутрішніх справ України в
Закарпатській області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Запобігання
потраплянню
населення до
рук торгівців
людьми

6.2.2 Залучення молоді до
проведення
інформаційних і
культурно -
просвітницьких
заходів

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, взаємодії
з правоохоронними органами та
оборонної роботи, інформації та
зв’язків з громадськістю, охорони
здоров’я, культури,  освіти і науки
спільно з головним управлінням
Міністерства внутрішніх справ
України в Закарпатській області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Поліпшення
поінформован
ості молоді
щодо
небезпеки,
пов’язаної з
торгівлею
людьми

6.2.3 Включення до програм
підготовки,
перепідготовки та

2011-2015 Управління державної служби
Головного управління державної
служби України в Закарпатській

- - - - - Поліпшення
поінформован
ості
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підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади та
посадових осіб
місцевого
самоврядування з
питань протидії
торгівлі людьми

області, управління
облдержадміністрації: у справах
молоді та спорту, взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи, охорони
здоров’я, культури, освіти і науки,
спільно з головним управлінням
Міністерства внутрішніх справ
України в Закарпатській області

державних
службовців
щодо
проблеми
торгівлі
людьми

6.2.4 Впровадження
просвітницьких
програм, програм
виховних заходів з
протидії торгівлі
людьми для учнівської
молоді шкіл, закладів
професійної освіти,
ВНЗ

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, освіти і
науки

- - - - - Поліпшення
поінформован
ості
учнівської
молоді щодо
небезпеки,
пов’язаної з
торгівлею
людьми

6.3 Здійснення профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення
6.3.1 Проведення

роз‘яснювальної
роботи з особами
групи ризику

2011-2015 Управління у справах молоді та
спорту облдержадміністрації,
Закарпатський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді,  райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Підвищення
доступності
для дітей та
молоді з груп
ризику
комплексної
соціальної
допомоги та
проведення
мотиваційног
консультуван
ня до зміни
ризикованої
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поведінки на
більш
безпечну

6.3.2 Проведення
роз‘яснювальної
роботи з дітьми групи
ризику

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, освіти і
науки, служба у справах дітей
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Запобігання
потраплянню
дітей групи
ризику до рук
торгівців
людьми

6.3.3 Проведення
роз‘яснювальної
роботи з батьками та
опікунами дітей групи
ризику

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, освіти і
науки, райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Запобігання
потраплянню
дітей групи
ризику до рук
торгівців
людьми

6.3.4 Проведення
роз‘яснювальної
роботи з безробітними
особами  щодо
проблеми торгівлі
людьми

2011-1025 Закарпатський обласний центр
зайнятості (за згодою), головне
управління праці та соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Запобігання
потраплянню
безробітних
осіб до рук
торгівців
людьми

6.4 Заходи з надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
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6.4.1 Запровадження
Національного
механізму
перенаправлення

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, взаємодії
з правоохоронними органами та
оборонної роботи, охорони
здоров‘я, культури, освіти і науки,
спільно з головним управлінням
Міністерства внутрішніх справ
України в Закарпатській області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Поліпшення
соціального
супроводу
осіб, які
постраждали
від торгівлі
людьми

6.4.2 Виявлення осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, взаємодії
з правоохоронними органами та
оборонної роботи, охорони
здоров‘я, культури, освіти і науки
спільно з головним управлінням
Міністерства внутрішніх справ
України в Закарпатській області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Поліпшення
соціального
супроводу
осіб, які
постраждали
від торгівлі
людьми

6.4.3 Надання соціальних
послуг особам, які
постраждали від
торгівлі людьми, у
тому числі :
надання медичних
послуг

2011-2015 Управління охорони здоров‘я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Поліпшення
соціального
супроводу
осіб, які
постраждали
від торгівлі
людьми
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надання психологічних
консультацій

2011-2015 Управління охорони здоров‘я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Поліпшення
соціального
супроводу
осіб, які
постраждали
від торгівлі
людьми

надання освітніх
послуг

2011-2015 Управління освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Поліпшення
соціального
супроводу
осіб, які
постраждали
від торгівлі
людьми

надання послуг  з
працевлаштування

2011-2015 Закарпатський обласний центр
зайнятості (за згодою),
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Поліпшення
супроводу
осіб, які
постраждали
від торгівлі
людьми

надання безоплатної
правової допомоги
особам, які
постраждали від
торгівлі людьми

2011-2015 Головне управління юстиції у
Закарпатській області (за згодою),
головне управління Міністерства
внутрішніх справ України в
Закарпатській області(за згодою),
управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, взаємодії
з правоохоронними органами та
оборонної роботи,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

- - - - - Поліпшення
соціального
супроводу
осіб, які
постраждали
від торгівлі
людьми

6.4.4 Надання послуг дітям, 2011-2015 Управління у справах молоді та - - - - - Поліпшення



35

які постраждали від
торгівлі дітьми

спорту облдержадміністрації,
служба у справах дітей
облдержадміністрації, управління
облдержадміністрації: взаємодії з
правоохоронними органами та
оборонної роботи, охорони
здоров‘я, культури, освіти і науки,
служба у справах дітей
облдержадміністрації спільно з
головним управлінням Міністерства
внутрішніх справ України в
Закарпатській області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

соціального
супроводу
дітей, які
постраждали
від торгівлі
людьми

6.4.5 Забезпечення
проведення заходів,
спрямованих на
запобігання
повторному
потраплянню в
ситуації торгівлі
людьми

2011-2015 Управління облдержадміністрації: у
справах молоді та спорту, взаємодії
з правоохоронними органами та
оборонної роботи, охорони
здоров‘я, культури, освіти і науки
спільно з головним управлінням
Міністерства внутрішніх справ
України в Закарпатській області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Запобігання
повторному
потраплянню
до рук
торгівців
людьми

Разом за розділом 6 19,0 19,0 21,0 21,0 24,0

Заступник голови ради А. Сербайло


