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Обласна цільова Програма запобігання, протидії домашньому
насильству та торгівлі людьми
на 2021 рік
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І. Загальна характеристика обласної цільової
Програми запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі
людьми (далі - Програма)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ініціатор розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого
документа органу
виконавчої влади про
розроблення програми

Розробник Програми
Співрозробники
Програми
Відповідальний
виконавець програми
Учасники Програми

Департамент праці, соціальної та сімейної
політики облдержадміністрації
7 грудня 2017 року № 2229-VIII Закон України
«Про запобігання та протидію домашньому
насильству», 22 серпня 2018 р. № 654
постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Типового положення про
мобільну бригаду соціально-психологічної
допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статі», 22 серпня 2018 р. № 655
постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Типового положення про
притулок для осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статі», 22 серпня 2018 р. № 658
постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству і насильству
за ознакою статі», 01.10.2018 № 1434 наказ
Міністерства соціальної політики «Про
затвердження Типової програми для
кривдників», 21 вересня 2020 року № 398/2020
Указ Президента України «Про невідкладні
заходи із запобігання та протидії домашньому
насильству, насильству за ознакою статі,
захисту прав осіб, які постраждали від такого
насильства»;
20 вересня 2011 року № 3739-VI Закон України
«Про протидію торгівлі людьми», від 22
серпня 2012 р. № 783 постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері протидії торгівлі людьми»
Департамент праці, соціальної та сімейної
політики облдержадміністрації
--Департамент праці, соціальної та сімейної
політики облдержадміністрації
Департаменти облдержадміністрації: праці,
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соціальної та сімейної політики; культури,
молоді та спорту; охорони здоров’я;
управління облдержадміністрації: освіти і
науки; інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю; Служба у справах дітей
облдержадміністрації, Житомирський обласний
центр соціальних служб (за згодою);
територіальні громади області (за згодою);
громадські організації (за згодою)
реалізації 2021 рік

Терміни
Програми
Етапи
виконання І етап
Програми
7.1
(для
довгострокових
програм)
Перелік
місцевих
--бюджетів,
які
приймають участь у
8.
виконанні
програми
(для
комплексних
програм)
Загальний
обсяг У межах фінансових можливостей
фінансових ресурсів,
9.
необхідних
для
реалізації
В
тому
числі
9.1
бюджетних коштів
з
них
коштів У межах фінансових можливостей
обласного бюджету
Обласний бюджет, кошти бюджетів місцевого
Основні
джерела
10.
самоврядування, інші кошти не заборонені
фінансування програми
законодавством
7.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Обравши проєвропейський шлях розвитку, визначивши одним з основних
пріоритетів України євроінтеграцію, органи державної влади, органи місцевого
самоврядування повинні переглянути політику у сфері захисту прав людини,
зокрема, права на свободу, особисту гідність та недоторканість. Основоположні
права людини порушуються коли по відношенню до неї вчиняють домашнє
насильство та /або насильство за ознакою статі, коли по відношенню до людини
здійснюють незаконну угоду, вербують, переміщують, переховують, передають
або одержують людину, з метою її подальшої експлуатації, у тому числі
сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану
людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з
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використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від
іншої особи. Всі ці дії по відношенню до людини визнаються злочином.
Світовою громадськістю домашнє насильство визнано однією з найбільш
розповсюджених у світі форм порушення прав людини. Насильство породжує
низку соціальних проблем. Прояви домашнього насильства призводять до
руйнування базової ланки суспільства – сім’ї, породжують дитячу
безпритульність та бездоглядність, що є однією з причин поширення
соціального сирітства.
Стереотипні уявлення про стосунки батьків-дітей, де покарання
розглядається як природна складова виховання, призводять до того, що про
факти домашнього насильства дуже рідко повідомляють правоохоронні чи інші
органи. Але попри все, кількість звернень щодо вчинення домашнього
насильства щороку збільшується.
За даними Головного управління Національної поліції в Житомирській
області кількість звернень щодо вчинення домашнього насильства за останні
5 років має тенденцію збільшення:
- у 2015 році кількість звернень становила 2728 (6 звернень надійшло від
дітей, 221 – від чоловіків, 2501 – від жінок);
- у 2016 році кількість звернень становила 3260 (74 звернення надійшло
від дітей, 173 – від чоловіків, 3013 – від жінок);
- у 2017 році кількість звернень становила 3510 (71 звернення надійшло
від дітей, 120 – від чоловіків, 3319 – від жінок);
- у 2018 році кількість звернень становила 7886 (70 звернень надійшло від
дітей, 331 – від чоловіків, 7485 – від жінок);
- у 2019 році кількість звернень становила 9779 (39 звернень надійшло від
дітей, 405 – від чоловіків, 9335 – від жінок).
У 2020 році лише за 9 місяців надійшло 10690 звернень (29 звернень
надійшло від дітей, 729 – від чоловіків, 9961 – від жінок).
Домашнє насильство завдає шкоди здоров’ю постраждалих, зокрема
репродуктивному, що призводить до зниження рівня народжуваності та
збільшення кількості народжених дітей з вадами здоров’я, може призвести до
каліцтва чи, навіть, до летальних наслідків через тяжкі тілесні ушкодження,
несумісні з життям, або внаслідок суїцидів постраждалих осіб. Постраждалі
особи не можуть належним чином виконувати свої професійні обов’язки,
внаслідок чого зростає кількість травмувань на робочих місцях та кількість
«лікарняних», фінансування яких покривається з бюджету тощо. Постраждалі
не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок
чого зростає рівень бездоглядності дітей та відповідно підвищується рівень
соціального сирітства, при якому держава бере на себе виховання та утримання
дітей при живих батьках. Зростає кількість розлучень у сім’ях, де вчиняється
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домашнє насильство, та кількість правопорушень, оскільки насильство
призводить не лише до дитячої бездоглядності, але й до безпритульності
постраждалих, а в окремих випадках – до вбивства жертвами своїх кривдників.
Тому домашнє насильство варто розглядати не як приватну проблему, а як
проблему суспільну та комплексну, що має вирішуватись державними
органами спільно з громадськістю.
Дослідження «Благополуччя і безпека жінок», 2019 (частина широкого
дослідження ОБСЄ щодо питань насильства над жінками у Південно-Східній
та Східній Європі) свідчить про те, що 47 % жінок вважають себе мало
поінформованими або такими, що взагалі не знають як діяти у ситуації
домашнього насильства, 24% жінок звинувачують у скоєнні насильства
постраждалих – вважаючи, наприклад, що насильство над жінками часто
спровоковане жертвами, 19% жінок вважають, що статевий акт із жінкою без її
згоди виправданий, якщо це відбувається у подружжі або між партнерами, які
спільно проживають.
Вищезазначені дані свідчать про те, що робота з інформування населення
щодо такого явища як домашнє насильство є не лише виправданою, але й
потребує збільшення кількості інформаційних кампаній та інших заходів, які
спрямовані на формування в українському суспільстві нульової толерантності
до насильства та посилення готовності протидіяти всім проявам домашнього
насильства та/ або насильства за ознакою статі.
Задля покращення ситуації в області з домашнім насильством необхідно
забезпечити утворення та функціонування спеціалізованих служб підтримки
осіб, які постраждали від домашнього насильства (спеціалізованих притулків,
мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, денних центрів
соціально-психологічної допомоги, спеціалізованих служб первинного
соціально-психологічного консультування), що потребує значних коштів.
Враховуючи те, що законодавство з питань запобігання та протидії
домашньому насильству значно змінилося, з’явилися нові спеціалізовані
служби підтримки постраждалих осіб, виникає потреба у навчанні фахівців, які
забезпечуватимуть надання якісних послуг у вищезазначених спеціалізованих
службах для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі.
Необхідно виділення коштів на навчання фахових психологів, психіатрів
та психотерапевтів для реалізації програм для кривдників, яке відповідно до
Типової програми для кривдників, затвердженої наказом Міністерства
соціальної політики України від 01 жовтня 2018 року № 1434 покладається на
обласні державні адміністрації.
Ефективність проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань
протидії торгівлі людьми потребує забезпечення адресності, індивідуалізації.
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Торгівля людьми є актуальною проблемою всього світу і Україна не є
виключенням.
За статистикою Міжнародної організації з міграції (МОМ) у 2018 році від
торгівлі людьми в Україні постраждало 1265 осіб і ця цифра є найбільшою у
порівнянні з іншими роками (починаючи з 2002 року). За цією ж статистикою
зазначено, що основною країною призначення починаючи з 2010 року по
грудень 2018 року є Росія (63%), на другому місці – Польща (15%), а третє –
займає Україна (10%).
У Житомирській області, починаючи з 2012 року, станом на
1 жовтня 2020 року, статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми
встановлено для 44 осіб: (у 2012 році не було встановлено жодного
статусу, у 2013 році встановлено 4 статуси, у 2014 році – 0 статусів,
у 2015 році – 11 статусів, у 2016 році – 3 статуси, у 2017 році – 5 статусів,
у 2018 році – 6 статусів, у 2019 році – 7 статусів). Лише у 2020 році (з січня по
жовтень) такий статус встановлено для 8 осіб.
Проблема торгівлі людьми, як і проблема домашнього насильства
останнім часом стала ще більш актуальною. І якщо раніше Україна була
країною походження та транзиту, то на сьогоднішній день стала ще й країною
призначення.
Соціально-економічна криза в Україні, яка призвела до різкого падіння
рівня життя та безробіття, збройний конфлікт на сході країни, необізнаність
переважної більшості громадян з правових питань та явища торгівлі людьми,
існування стереотипів про краще життя за кордоном, з одного боку, та попит на
дешеву робочу силу, підвищення мобільності населення, в тому числі
внутрішньо переміщених осіб, спрощення можливості трудової міграції завдяки
системі «без віз», створили сприятливі умови для збільшення кількості
громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми як за кордоном так і в
Україні.
Внаслідок складної ситуації в країні спостерігається зниження
самозахисту громадян, погіршення їх психологічного стану, стресостійкості, що
сприяє їх подальшої віктимізації. Факторами, що підштовхують до тенет
торгівців людьми, нерідко є насильство в сім'ї; девіантна поведінка батьків;
бездоглядність або надмірно жорсткий контроль, який провокує протест
незалежно від статків родини; порушення емоційних контактів з членами
родини; недоліки статево-рольового виховання.
З огляду на те, що торгівля людьми завжди пов’язана з тяжкою працею,
поганими соціально-побутовими умовами, застосуванням жорстоких методів
контролю, приниженням людської гідності, насиллям, стає цілком зрозумілим,
до яких жахливих наслідків може призвести навіть нетривале перебування
жертви у такій ситуації – зламана доля, зневіра у людей, тяжкий психологічний
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стан, травми, каліцтво, а іноді і смерть.
Торгівля людьми є багатогранною проблемою, негативні наслідки якої
відчувають на собі не лише ті, хто потрапив у таку ситуацію, але і їхні сім'ї.
Нерідко такі сім'ї взагалі розпадаються. Покинуті на самоті зі своїми
проблемами особи, нерідко намагаються «втекти» від проблем через вживання
алкоголю, інші негативні соціальні явища. Тоді проблема однієї особи стає
проблемою місцевої громади та держави в цілому.
Згідно з досвідом суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми, обізнаність
найбільш вразливих груп зокрема та населення загалом щодо проблеми торгівлі
людьми та правил безпеки є низькою, у тому числі і через недостатню
доступність цієї інформації для громадськості та недостатній обсяг
цілеспрямованих зусиль щодо підвищення обізнаності серед найбільш
вразливих груп населення. При цьому кількість постраждалих чоловіків та
жінок, які звертаються за допомогою до державних структур (у тому числі до
громадських організацій) навряд чи відповідає реальній кількості постраждалих
осіб в області. Досвід роботи Національного механізму взаємодії суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, у Житомирській області,
свідчить про те, що постраждалі особи не довіряють органам влади через
існування різних побоювань, у тому числі щодо порушення конфіденційності.
У результаті, значна кількість не звертається за допомогою взагалі або
звертається не за місцем проживання. Не існує в області й дієвої системи
ідентифікації постраждалих осіб, що особливо шкодить ефективному
виявленню випадків торгівлі дітьми. Більше того, постраждалі, навіть після
встановлення їм відповідного статусу, мають проблеми із доступом до всієї
необхідної їм допомоги, у тому числі через те, що національним
законодавством вони не визначені як пільгові категорії громадян, а додаткового
фінансування для забезпечення їм доступу до різних видів допомоги не
передбачено. Це призводить до того, що постраждалі особи відмовляються від
допомоги, що їм пропонує держава. У кращому випадку постраждалі особи
отримують в області допомогу за рахунок коштів іноземних донорів від
громадських організацій, без участі держави, у гіршому – взагалі не
звертаються за допомогою.
Задля того щоб досягти позитивних змін з питань протидії торгівлі людьми
необхідно збільшувати кількість інформаційних кампаній в області з питань
протидії торгівлі людьми, оскільки це дасть змогу не допустити потрапляння
осіб у подібні ситуації, а також дасть змогу ідентифікувати осіб, які вже стали
жертвами торгівлі людьми та потребують допомоги.
Існує потреба в проведенні навчань для суб’єктів взаємодії з питань
протидії торгівлі людьми, з метою покращення процедури встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, якісного надання соціальних
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послуг та інших видів допомог, які передбачені законодавством.
З метою реалізації заходів, спрямованих на недопущення порушення прав
людини, зокрема, вчинення щодо неї домашнього насильства та втягнення у
торгівлю людьми, надання допомоги особам, які постраждали від домашнього
насильства, насильства за ознакою статі та торгівлі людьми, департаментом
праці, соціальної та сімейної політики Житомирської обласної державної
адміністрації розроблено відповідну обласну цільову Програму запобігання та
протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми.
ІІІ. Визначення мети Програми
Метою Програми є:
- запобігання та протидія домашньому насильству та/ або насильству за
ознакою статі;
- створення та функціонування спеціалізованих служб підтримки осіб, які
постраждали від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі;
- запобігання та протидія торгівлі людьми, зокрема шляхом 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.
ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Проблему домашнього насильства та або насильства за ознакою статі
передбачається розв’язати шляхом:
- забезпечення підготовки фахівців, до компетенції яких належать питання
запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі фахівців, які
реалізують програми для кривдників;
- забезпечення підготовки методичних рекомендацій щодо організації і
забезпечення діяльності та підвищення кваліфікації фахівців, до компетенції
яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству;
- забезпечення здійснення інформаційно-просвітницької діяльності (у тому
числі підготовка та поширення відповідних матеріалів) щодо форм, причин і
наслідків домашнього насильства, заходів у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, формування нетерпимого ставлення громадян до
насильницької моделі поведінки у приватних стосунках;
- організації та /або проведення регіональних соціологічних, психологопедагогічних та інших досліджень щодо форм, причин і наслідків домашнього
насильства;
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- забезпечення надання соціальних послуг на території відповідної
адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі шляхом соціального
замовлення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
- створення та функціонування спеціалізованих служб підтримки
постраждалих осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або
насильства за ознакою статі відповідно до потреб, здійснення контролю за
їхньою діяльністю;
- здійснення моніторингу стану виконання суб’єктами, що здійснюють
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, поставлених
завдань у процесі реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству.
Протягом строку виконання Програми передбачається:
- проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення,
з питань запобігання та протидії домашньому;
- проведення навчань для працівників, які здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству з метою забезпечення надання
якісної та комплексної допомоги постраждалим особам;
- збільшення кількості спеціалізованих служб підтримки осіб, які
постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі;
- надання комплексної допомоги особам, які постраждали від домашнього
насильства та / або насильства за ознакою статі.
Проблему торгівлі людьми та захисту осіб, постраждалих від неї,
передбачається розв’язати шляхом:
- удосконалення процедури взаємодії правоохоронних органів з іншими
державними органами влади в частині протидії торгівлі людьми;
- забезпечення розроблення та затвердження критеріїв ідентифікації осіб,
які постраждали від торгівлі людьми;
- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження
протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;
- подальшого проведення інформаційно-освітніх заходів щодо
інформування населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації
торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги від
суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
- посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які
постраждали від торгівлі людьми, на всіх рівнях із чітким визначенням
повноважень координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми та
проведенням на обласному та районному рівні мультидисциплінарних навчань
з питань надання допомоги таким особам;
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- забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі
людьми;
- урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок
збройного конфлікту на сході України;
- забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують
кримінально-правову протидію торгівлі людьми.
Протягом строку виконання Програми передбачається:
- проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення,
в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, щодо запобігання ризикам
потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги;
- проведення навчань для працівників державних установ, що контактують
з особами, які постраждали від торгівлі людьми, з питань ідентифікації та
взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
- посилення співпраці соціальних служб і правоохоронних органів з питань
протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми;
- надання комплексу послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми,
сприяння їх працевлаштуванню та проведення інших заходів.
Програма розрахована на 2021 рік.
Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у
бюджеті області на зазначені цілі на відповідний рік.
V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та
результативні показники
Завданнями Програми у сфері попередження домашньому насильству є:
- підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм та проявів
домашнього насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого
ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;
- забезпечення діяльності системи моніторингу у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству, оцінки ефективності заходів, що
здійснюються на регіональному рівні;
- підвищення рівня професійної компетенції працівників державних
органів щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
- удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства, зокрема шляхом створення та забезпечення
функціонування спеціалізованого притулку для осіб, які стали жертвами
домашнього насильства;
- надання цілодобових безоплатних онлайн-консультацій з питань
запобігання та протидії домашньому насильству.
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Завданнями Програми у сфері протидії торгівлі людьми є:
- удосконалення взаємодії правоохоронних органів з іншими державними
органами влади в частині протидії торгівлі людьми;
- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження
протидії
торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;
- проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування
населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та
про можливості отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які
проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
- посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які
постраждали від торгівлі людьми, на всіх рівнях із чітким визначенням
повноважень координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми та
проведенням на обласному та районному рівні мультидисциплінарних навчань
з питань надання допомоги таким особам;
- забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії
торгівлі людьми;
- урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок
збройного конфлікту на сході України;
- забезпечення належного застосування правових норм, які
регламентують кримінально-правову протидію торгівлі людьми;
- створення належних умов для надання якісної допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми.
Показники продукту обласної цільової Програми запобігання, протидії
домашньому насильству та торгівлі людьми на 2021 рік

Назва показника
I
1

2

3

Показники продукту
Кількість регіональних заходів державної
політики з питань запобігання та протидії
домашньому насильству та/ або насильству
за ознакою статі
Кількість учасників регіональних заходів
державної політики з питань запобігання та
протидії домашньому насильству та/ або
насильству за ознакою статі
Кількість
утворених
та
діючих
спеціалізованих служб підтримки осіб, які

Одиниця
виміру

Вихідні
дані

Значення
показника
2021 рік

од.

4

19

од.

2045

4891

од.

16

16

12

постраждали від домашнього насильства
та/ або насильства за ознакою статі
4
Кількість регіональних заходів державної
політики з питань протидії торгівлі людьми
5
Кількість учасників регіональних заходів
державної політики з питань протидії
торгівлі людьми
Показники ефективності
ІІ
1
Середні витрати на проведення одного
регіонального заходу державної політики з
питань
запобігання
та
протидії
домашньому насильству та/ або насильству
за ознакою статі
2
Середні витрати на забезпечення участі в
регіональних заходах державної політики з
питань
запобігання
та
протидії
домашньому насильству та/ або насильству
за ознакою статі одного учасника
3
Кількість
звернень
щодо
вчинення
домашнього насильства
5
Середні витрати на проведення одного
регіонального заходу державної політики з
питань протидії торгівлі людьми
6
Середні витрати на забезпечення участі в
регіональних заходах державної політики з
питань протидії торгівлі людьми одного
учасника
7
Кількість ідентифікованих осіб, які
постраждали від торгівлі людьми
Показники якості
ІІІ
1
Кількість регіональних заходів державної
політики з питань запобігання та протидії
домашньому насильству та/ або насильству
за ознакою статі
2
Кількість регіональних заходів державної
політики з питань протидії торгівлі людьми
3
Кількість учасників регіональних заходів
державної політики з питань запобігання та
протидії домашньому насильству та/ або
насильству за ознакою статі
4
Кількість учасників регіональних заходів
державної політики з питань протидії
торгівлі людьми

од.

5

21

од.

228

5 193

грн.

372,00

4553,83

грн.

1,82

11,94

од.

10690

12 234

грн.

2838,00

3043,60

грн.

12,00

9,30

од.

8

8

%

64

21,05

%

21

23,80

%

11,7

41,81

%

10,5

4,39
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Напрями діяльності і заходи обласної цільової Програми запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі
людьми на 2021 рік

№
з/п

Назва напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1

2

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

Найменування
заходу

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерело
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування,
тис. грн.

Очікуваний
результат

2021 рік
3
4
5
6
7
I. Запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі
1) Забезпечення
Щоквартально Департаменти
Обласний
У межах
діяльності
протягом
облдержадміністрації:
бюджет,
фінансових
обласної
2021 року
праці, соціальної та
бюджети
ресурсів
координаційної
сімейної політики;
місцевого
ради з питань з
охорони здоров’я;
самоврядування,
питань сімейної,
Служба у справах дітей
інші кошти не
гендерної
облдержадміністрації;
заборонені
політики,
управління
законодавством
протидії торгівлі
облдержадміністрації:
людьми та
освіти і науки;
домашньому
інформаційної діяльності
насильству
та комунікацій з
громадськістю;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за

8
Посилення
механізму
взаємодії
суб’єктів з питань
запобігання та
протидії
домашньому
насильству та /
або насильству за
ознакою статі
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згодою).

2.

Підвищення рівня
поінформованості
населення про
форми, прояви,
причини і
наслідки
домашнього
насильства та/або
насильства за
ознакою статі;
розуміння
суспільством
природи

2) Визначення
Протягом
структурних
2021 року
підрозділів та
відповідальних
осіб
(координаторів) з
питань
здійснення заходів
у сфері
запобігання та
протидії
домашньому
насильству,
насильству за
ознакою статі

Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою).

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

1) Проведення
тижня правових
знань на базі
бібліотек
«НІ –
домашньому
насильству!»

Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Служба у справах дітей
облдержадміністрації;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою),
громадські організації (за

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

Грудень
2021 рік

Посилення
механізму
взаємодії
суб’єктів з питань
запобігання та
протидії
домашньому
насильству та /
або насильству за
ознакою статі,
забезпечення
своєчасного та
ефективного
вжиття заходів у
сфері запобігання
та протидії
домашньому
насильству,
насильству за
ознакою статі.
Підвищення рівня
обізнаності учнів
та студентів щодо
форм та проявів
домашнього
насильства,
заходів боротьби з
цим явищем, а
також закладів та
установ, які
надають допомогу
особам, які
постраждали від
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домашнього
насильства та/або
насильства за
ознакою статі,
його
непропорційного
впливу на жінок і
чоловіків, у тому
числі на осіб з
інвалідністю,
вагітних жінок,
дітей,
недієздатних осіб,
осіб похилого віку

згодою).

2) Проведення
освітньої акції в
дитячих
оздоровчих
закладах області
«Світ без
насильства»

Червеньсерпень
2021 рік

Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Служба у справах дітей
облдержадміністрації;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою),
громадські організації (за
згодою).

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

3) Проведення
засідань за
«круглими
столами»,
брифінгів, акцій,
конкурсів
малюнків, творівесе, семінарів
тощо
спрямованих на
підвищення рівня
обізнаності

Протягом
2021 року

Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

домашнього
насильства та /
або насильства за
ознакою статі
Учасники акції
отримують
комплексні знання
про явище
насильства в сім’ї,
шляхи його
подолання;
вчаться
толерантної
поведінки;
вивчають свої
права, а також
отримують
інформацію про
установи та
організації, що
працюють у сфері
подолання цього
явища
Формування в
суспільстві
нетерпимого
ставлення до
насильницьких
моделей
поведінки,
небайдужого
ставлення до
постраждалих
осіб, насамперед
постраждалих
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населення щодо
протидії
домашньому
насильству та
формування
нульової
толерантності до
насильства
4) Проведення
ЛистопадДепартаменти
заходів у рамках
грудень
2021 облдержадміністрації:
Всеукраїнської
рік
праці, соціальної та
акції «16 днів
сімейної політики;
проти насильства»
культури, молоді та
спорту; охорони
здоров’я; Служба у
справах дітей
облдержадміністрації;
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).

дітей,
усвідомлення
домашнього
насильства, як
порушення прав
людини
Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

Підвищення рівня
обізнаності
населення щодо
форм та проявів
домашнього
насильства,
заходів боротьби з
цим явищем, а
також закладів та
установ, які
надають допомогу
особам, які
постраждали від
домашнього
насильства та /
або насильства за
ознакою статі.

5) Виготовлення
соціальної
реклами
(інформаційні
буклети, листівки,
брошури тощо)

Протягом
2021 року

6) Розроблення
інформаційних
додатків з метою
формування у
населення
нульової
толерантності до
будь-яких проявів
насильства

Протягом
2021 року

7) Забезпечення
підтримки
ініціатив
громадськості з
проведення
інформаційних

Протягом
2021 року
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Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).
Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Головне управління
Національної поліції в
Житомирській області
(за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).
Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Бердичівський,
Житомирський,

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не

У межах
фінансових
ресурсів

Поширення ідей
толерантності,
ненасильницької
моделі поведінки
серед широкого
загалу
населення,
привернення
уваги
громадськості до
проблеми
домашнього
насильства.
Формування у
населення
нульової
толерантності до
будь-яких проявів
насильства.

Формування у
суспільстві
нетерпимого
ставлення до
насильницької
моделі поведінки,

3.

Навчання та
підвищення рівня
професійної
компетентності
суб’єктів, що
здійснюють
заходи у сфері
запобігання та
протидії
домашньому
насильству та/ або
насильству за
ознакою статі, з
питань, що
регулюються

кампаній,
спрямованих на
формування у
суспільстві
нетерпимого
ставлення до
насильницької
моделі поведінки,
підвищення рівня
обізнаності
населення про
форми, причини і
наслідки
домашнього
насильства, види
та способи
одержання
допомоги
постраждалими
особами
1) Проведення
навчань із
міжвідомчого
реагування на
випадки
домашнього
насильства,
насильства за
ознакою статі та
жорстокого
поводження з
дітьми
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Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).

Протягом
2021 року

Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
охорони здоров’я;
Служба у справах дітей
облдержадміністрації;
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській

заборонені
законодавством

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

підвищення рівня
обізнаності
населення про
форми, причини і
наслідки
домашнього
насильства, види
та способи
одержання
допомоги
постраждалими
особами.

У межах
фінансових
ресурсів

Підвищення рівня
кваліфікації
суб’єктів
взаємодії, які
здійснюють
заходи у сфері
запобігання та
протидії
домашньому
насильству та /
або насильству за
ознакою статі

Законами України
“Про запобігання
та протидію
домашньому
насильству”, “Про
забезпечення
рівних прав та
можливостей
жінок і чоловіків”
та іншими
законодавчими
актами,
спрямованими на
розв’язання
зазначеної
проблеми

2) Проведення
навчань для
фахівців, які
реалізують
програми для
кривдників

Протягом
2021 року
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області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою);
Центр перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ
і організацій
Житомирської обласної
державної адміністрації
та Житомирської
обласної ради
Департамент праці,
соціальної та
сімейної політики
облдержадміністрації;
Центр перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

Зміна
насильницької
поведінки
кривдника,
формування у
нього нової,
неагресивної
моделі поведінки
у приватних
стосунках,
відповідального
ставлення до
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підприємств, установ
і організацій
Житомирської обласної
державної адміністрації
та Житомирської
обласної ради

4.

Удосконалення
системи надання
допомоги особам,
які постраждали
від домашнього
насильства та/ або
насильства за
ознакою статі

1) Створення
спеціалізованих
служб підтримки
осіб,
постраждалих від
домашнього
насильства та
насильства за
ознакою статі, у
тому числі
спеціалізованих
притулків

Протягом
2021 року

Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).

Державний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

2) Забезпечення
діяльності
мобільних бригад
соціальнопсихологічної
допомоги
постраждалим від
домашнього
насильства та
насильства за
ознакою статі, у

Протягом 2021
року

Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).

Бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

власних вчинків
та їхніх наслідків,
до виконання
батьківських
обов’язків, на
викорінення
дискримінаційних
уявлень про
соціальні ролі та
обов’язки жінок і
чоловіків.
Забезпечення
доступу до
загальних та
спеціалізованих
служб підтримки
постраждалих
осіб для
отримання
соціальних послуг
медичної,
соціальної,
психологічної
допомоги
Забезпечення
доступу до
загальних та
спеціалізованих
служб підтримки
постраждалих
осіб для
отримання
соціальних послуг
медичної,
соціальної,
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тому числі
сексуального
насильства

психологічної
допомоги

3)Використання
Протягом 2021
соціального
року
замовлення та
стимулювання
ринку надавачів
соціальних послуг
постраждалим від
домашнього
насильства та/або
насильства за
ознакою статі як
одного з
механізмів
надання послуг
для постраждалих

Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою).

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

4) Включення до
програм
соціальноекономічного
розвитку громад
заходів,
спрямованих на
запобігання та
протидію
домашньому
насильству та/або
насильству за
ознакою статі:
забезпечення
створення
робочих місць,

Територіальні громади
області (за згодою).

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

У межах
фінансових
ресурсів

Протягом 2021
року

Покращення
якості надання
комплексної
допомоги особам,
які
постраждали від
домашнього
насильства та/ або
насильства за
ознакою статі та
звернулись за
допомогою до
відповідних
органів, закладів,
установ,
організацій тощо
Покращення
якості надання
комплексної
допомоги особам,
які
постраждали від
домашнього
насильства та/ або
насильства за
ознакою статі та
звернулись за
допомогою до
відповідних
органів, закладів,
установ,
організацій тощо

22
розвиток освіти,
охорони здоров’я,
надання
соціальних
послуг,
благоустрою,
подолання
бідності

1.

Удосконалення
механізму
взаємодії у сфері
протидії торгівлі
людьми

1) Забезпечення
діяльності
обласної
координаційної
ради з питань з
питань сімейної,
гендерної
політики,
демографічного
розвитку,
протидії торгівлі
людьми та
домашньому
насильству

ІІ. Протидія торгівлі людьми
Щоквартально
Департаменти
протягом 2021 облдержадміністрації:
рік
праці, соціальної та
сімейної політики;
культури, молоді та
спорту; охорони
здоров’я; Служба у
справах дітей
облдержадміністрації;
управління
облдержадміністрації:
освіти і науки;
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський, Новоград-

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Посилення
механізму
взаємодії
суб’єктів з питань
протидії торгівлі
людьми

2.

Підвищення рівня
обізнаності
суспільства щодо
явища торгівлі
людьми

1) Виготовлення Протягом 2021
та розміщення
рік
інформаційної
продукції з питань
протидії торгівлі
людьми,
спрямованої на
поширення серед
населення
інформації щодо
ризиків
потрапляння в
ситуації торгівлі
людьми
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Волинський райони;
територіальні громади
області (за згодою);
громадські організації (за
згодою).
Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
культури, молоді та
спорту; охорони
здоров’я; Служба у
справах дітей
облдержадміністрації;
управління
облдержадміністрації:
освіти і науки;
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський, НовоградВолинський райони;
територіальні громади
області (за згодою);
громадські організації (за
згодою).

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Підвищення рівня
обізнаності
громадськості
щодо видів
торгівлі людьми
та передбаченої
законодавством
допомоги особам,
які постраждали
від торгівлі
людьми.

2) Проведення
Грудень
тижня правових
рік
знань на базі
бібліотек «Скажи
«НІ» сучасному
рабству!»

2021
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Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
культури, молоді та
спорту; охорони
здоров’я; Служба у
справах дітей
облдержадміністрації;
управління
облдержадміністрації:
освіти і науки;
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський, НовоградВолинський райони;
територіальні громади
області (за згодою);
громадські організації (за
згодою).

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Підвищення рівня
обізнаності учнів
та студентів щодо
явища торгівлі
людьми та заходів
безпеки.

3) Проведення
освітньої акції в
дитячих
оздоровчих
закладах області
«Здобич
контрабандистів»
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Червень-серпень Департамент праці,
2021 рік
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Служба у справах дітей
облдержадміністрації;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою),
громадські організації (за
згодою).

4) Відзначення
Липень
Всесвітнього дня рік
протидії торгівлі
людьми (30 липня)

2021

Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
культури, молоді та
спорту; охорони
здоров’я; Служба у
справах дітей
облдержадміністрації;
управління
облдержадміністрації:
освіти і науки;
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Учасники акції
отримують
комплексні знання
про явище
торгівлі людьми,
заходи безпеки;
дізнаються куди
звертатися за
допомогою у разі
необхідності та
про передбачену
законодавством
України допомогу
для осіб, які стали
жертвами торгівлі
людьми
Підвищення рівня
обізнаності
суспільства щодо
явища торгівлі
людьми та заходів
безпеки;
ідентифікація
осіб, які стали
жертвами торгівлі
людьми

5) Відзначення
Жовтень
Європейського дня рік
боротьби з
торгівлею людьми
(18 жовтня)

2021
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поліції в Житомирській
області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський, НовоградВолинський райони;
територіальні громади
області (за згодою);
громадські організації (за
згодою).
Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
культури, молоді та
спорту; охорони
здоров’я; Служба у
справах дітей
облдержадміністрації;
управління
облдержадміністрації:
освіти і науки;
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський, НовоградВолинський райони;

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Підвищення рівня
обізнаності
суспільства щодо
явища торгівлі
людьми та заходів
безпеки;
ідентифікація
осіб, які стали
жертвами торгівлі
людьми

6) Проведення
засідань за
круглими
столами,
брифінгів, акцій,
семінарів тощо
спрямованих на
підвищення рівня
обізнаності
населення щодо
протидії торгівлі
людьми
7) Підтримка в
онлайн-режимі
електронної
Дорожньої карти
допомоги особам,
які постраждали
від торгівлі
людьми, в онлайн
режимі

Протягом 2021
року

Протягом 2021
року

27
територіальні громади
області (за згодою);
громадські організації (за
згодою).
Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).
Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
культури, молоді та
спорту; охорони
здоров’я; Служба у
справах дітей
облдержадміністрації;
управління
облдержадміністрації:
освіти і науки;
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Підвищення рівня
обізнаності
суспільства щодо
явища торгівлі
людьми та заходів
безпеки;
ідентифікація
осіб, які стали
жертвами торгівлі
людьми

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

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

3.

Первинна
профілактика
торгівлі людьми

1) Ідентифікація Протягом 2021
осіб, які
року
постраждали від
торгівлі людьми, у
тому числі серед
внутрішньо
переміщених осіб
та національних
меншин
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поліції в Житомирській
області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський, НовоградВолинський райони;
територіальні громади
області (за згодою);
громадські організації (за
згодою).
Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
культури, молоді та
спорту; охорони
здоров’я; Служба у
справах дітей
облдержадміністрації;
управління
облдержадміністрації:
освіти і науки;
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський, НовоградВолинський райони;

Обласний
Не
бюджет, бюджети потребує
місцевого
коштів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Збільшення
кількості
ідентифікованих
осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми
серед внутрішньо
переміщених осіб

2) Розміщення в
Протягом 2021
засобах масової
року
інформації
повідомлень
стосовно фактів
досудових
розслідувань у
кримінальному
провадженні,
пов’язаних з
торгівлею людьми

3) Виконання
Протягом 2021
програми виховної року
роботи з учнями
загальноосвітніх
та професійнотехнічних
навчальних
закладів з питань
протидії торгівлі
людьми «Особиста
гідність. Безпека
життя.
Громадянська
позиція.»
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територіальні громади
області (за згодою);
громадські організації (за
згодою).
Управління
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації;
Головне управління
Національної поліції в
Житомирській області
(за згодою); Управління
Служби безпеки України
в Житомирській області
(за згодою);
Територіальне
управління Державної
судової адміністрації
України у Житомирській
області (за згодою).
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації;
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).

Обласний
Не
бюджет, бюджети потребує
місцевого
коштів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Підвищення рівня
довіри до
правоохоронних
органів та органів
судової влади

Обласний
Не
бюджет, бюджети потребує
місцевого
коштів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Підвищення рівня
обізнаності учнів
щодо видів
торгівлі людьми
та передбаченої
законодавством
допомоги особам,
які постраждали
від торгівлі
людьми

4) Включення до
програм
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
спецкурсів з
питань
запобігання та
профілактики
торгівлі людьми
5) Організація та
проведення
навчань
(перепідготовки,
підвищення
кваліфікації
тощо) фахівців,
які здійснюють
процедуру
встановлення
статусу особи, яка
постраждала від
торгівлі людьми
6) Проведення
навчання
фахівців, які
можуть
контактувати з
особами,
постраждалими
від торгівлі
людьми, щодо
ідентифікації та
механізму

Протягом 2021
року
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Управління освіти і
науки
облдержадміністрації;
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою).

Обласний
Не
бюджет, бюджети потребує
місцевого
коштів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Збільшення
кількості
ідентифікованих
осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми

Протягом 2021
року

Департамент праці,
соціальної та
сімейної політики
облдержадміністрації.

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Збільшення
кількості
встановлених
статусів для, осіб,
які постраждали
від торгівлі
людьми

Протягом 2021
року

Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
охорони здоров’я;
Служба у справах дітей
облдержадміністрації;
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації;
Житомирський обласний

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Збільшення
кількості
ідентифікованих
осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми
та потребують
допомоги

взаємодії
суб’єктів,
які проводять
заходи у сфері
протидії торгівлі
людьми

4.

Захист та
допомога
постраждалим від
торгівлі людьми

1) Посилення ролі Протягом
інспекторів праці 2021 року
та інших
відповідних
фахівців у
виявленні осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми з
метою трудової
експлуатації
2) Посилення
Протягом 2021
співпраці
року
правоохоронних
органів, органів
виконавчої влади,
місцевого
самоврядування
та соціальних
служб з питань
протидії торгівлі
людьми та
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центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області ( за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).
Управління Держпраці у
Житомирській області
(за згодою);
Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації

Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Головне управління
Національної поліції в
Житомирській області
(за згодою);
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою);

Обласний
бюджет,
бюджети
місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Не
потребує
коштів

Надання
допомоги особам,
які постраждали
від торгівлі
людьми

Обласний
Не
бюджет, бюджети потребує
місцевого
коштів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Охоплення
більшої кількості
осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми
та потребують
допомоги

перенаправлення
осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми

3)Впровадження
Протягом 2021
механізму
року
соціального
замовлення послуг,
що надаються
недержавними
суб’єктами

4) Надання
особам, які
постраждали від
торгівлі людьми,
безоплатної
медичної,
психологічної,
правової,
соціальної та
іншої допомоги,
сприяння їх
працевлаштуванню та
забезпечення
реалізації права
на освіту та

Протягом 2021
року
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Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).
Департамент праці,
соціальної та сімейної
політики
облдержадміністрації;
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою).
Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
охорони здоров’я;
Управління освіти і
науки
облдержадміністрації;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); обласний
центр зайнятості (за
згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Надання якісної
та комплексної
допомоги особам,
які постраждали
від торгівлі
людьми

Обласний
У межах
бюджет, бюджети фінансових
місцевого
ресурсів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Надання
допомоги особам,
які постраждали
від торгівлі
людьми

професійну
підготовку тощо

5.

Здійснення
моніторингу у
сфері протидії
торгівлі людьми

1) Здійснення
моніторингу
стану виконання
законодавства у
сфері протидії
торгівлі людьми
та діяльності
закладів надання
допомоги
(реабілітації)
особам, які
постраждали від
торгівлі людьми

Протягом 2021
року

2) Проведення
моніторингу

Протягом 2021
року
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Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).
Департаменти
облдержадміністрації:
праці, соціальної та
сімейної політики;
охорони здоров’я;
Служба у справах дітей
облдержадміністрації;
Житомирський обласний
центр соціальних служб
(за згодою); Головне
управління Національної
поліції в Житомирській
області (за згодою);
обласний центр
зайнятості (за згодою);
Управління Державної
міграційної служби у
Житомирській області
(за згодою);
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою); громадські
організації (за згодою).
Департамент праці,
соціальної та сімейної

Обласний
Не
бюджет, бюджети потребує
місцевого
коштів
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

Покращення
якості надання
допомоги,
передбаченої
законодавством
України для осіб,
які постраждали
від торгівлі
людьми

Обласний
Не
бюджет, бюджети потребує

Покращення
якості надання

виконання планів
реабілітації осіб,
які отримали
статус особи, яка
постраждала від
торгівлі людьми
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політики
облдержадміністрації;
Бердичівський,
Житомирський,
Коростенський,
Новоград-Волинський
райони; територіальні
громади області (за
згодою).

місцевого
самоврядування,
інші кошти не
заборонені
законодавством

коштів

послуг для осіб,
які постраждали
від торгівлі
людьми
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VI. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми з питань запобігання та протидії домашньому
насильству дасть змогу:
- підвищити рівень обізнаності суспільства щодо форм та проявів
домашнього насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого
ставлення до насильницької моделі родинних відносин;
- підвищити рівень професійної компетенції працівників державних
органів щодо запобігання та протидії домашньому насильству;
- посилити ефективність взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у
сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
- удосконалити систему надання допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства;
- забезпечити тимчасовим місцем цілодобового перебування осіб, які
постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі.
Виконання Програми з питань протидії торгівлі людьми дасть змогу:
- посилити ефективність взаємодії органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, міжнародних організацій, громадських об’єднань
та інших юридичних осіб, що виконують різні функції у сфері протидії
торгівлі людьми;
- підвищити рівень поінформованості суспільства щодо шляхів
уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей
отримання допомоги з метою формування у населення навичок безпечної
поведінки;
- підвищити рівень професійної компетенції працівників державних
органів влади, зокрема у правоохоронній та судовій системах;
- зменшити прояви упередженого ставлення до осіб, які постраждали від
торгівлі людьми, підвищити рівень довіри до органів виконавчої влади, які
проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
- підвищити рівень довіри населення до правоохоронної та судової
систем;
- запровадити дієвий механізм направлення осіб, які постраждали від
торгівлі людьми, органами Національної поліції до відповідальних
структурних підрозділів для надання допомоги;
- забезпечити належний захист надання допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких
осіб;
- здійснити заходи щодо мінімізації рівня торгівлі людьми.
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VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію дій між учасниками Програми, контроль за виконанням її
заходів, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює
Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації та
профільна постійна комісія обласної ради.
Департамент
праці,
соціальної
та
сімейної
політики
облдержадміністрації, як відповідальний виконавець Програми, раз у рік,
до 25 лютого, готує та подає Департаменту агропромислового розвитку та
економічної політики облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан
її виконання, у межах компетенції.

Перший заступник
голови обласної ради

О.М. Дзюбенко

