
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДРУГА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

від  26 травня 2021 року № 1850 

м. Тернопіль 
 

 

Про обласну комплексну програму 

підтримки сім’ї, запобігання 

домашньому насильству та протидії 

торгівлі людьми на період до 2025 

року 

 

Розглянувши подання Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 16 березня 2021 року № 01-2252/05, враховуючи 

рекомендації постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань освіти, 

науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, відповідно до 

пункту 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” Тернопільська обласна рада 
 

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити обласну комплексну програму підтримки сім’ї, 

запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми на період 

до 2025 року (додається). 

2. Рекомендувати Тернопільській обласній державній адміністрації, 

виконавчим комітетам місцевих рад щорічно визначатись з обсягом забезпечення 

коштами на фінансування видатків з реалізації програми з урахуванням її конкретних 

завдань та наявного фінансового ресурсу при формуванні та виконанні відповідних 

бюджетів, починаючи з 2021 року. 

3. Тернопільській обласній державній адміністрації про хід виконання рішення 

інформувати Тернопільську обласну раду до 15 січня упродовж 2022-2026 років. 

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії 

Тернопільської обласної ради з питань освіти, науки, молодіжної політики, 

фізичної культури і спорту. 
 

 

Голова Тернопільської  

обласної ради                                                                               М.Й.ГОЛОВКО 
 

 

 

 



 

 

 

Затверджено 

          рішенням Тернопільської обласної ради 

 від 26 травня 2021 року № 185 

     

                                                                                              

 

ОБЛАСНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА  

підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству  

та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року 

 

І. Паспорт програми  

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

управління сім’ї та молоді обласної 

державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

доручення голови обласної державної 

адміністрації   від   19  лютого  2021 року 

№ 13/01.02-03 “Про розроблення проєкту 

обласної комплексної програми 

підтримки сім’ї, запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі людьми на 

період до 2025 року” 

3. Розробник програми управління сім’ї та молоді обласної 

державної адміністрації 

4. Співрозробники програми департамент соціального захисту 

населення; управління сім’ї та молоді; 

освіти і науки; культури; охорони 

здоров’я; служба у справах дітей 

Тернопільської обласної державної 

адміністрації, Тернопільський обласний 

центр соціальних служб, Тернопільський 

обласний центр зайнятості, Головне 

управління Національної поліції в 

Тернопільській області, Управління 

Державної міграційної служби України в 

Тернопільській області, Регіональний 

центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області, державний заклад 

післядипломної освіти “Тернопільський 

регіональний  центр підвищення 

кваліфікації”, районні державні 

адміністрації, місцеві ради територіальних 

громад, громадські організації (за згодою) 
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5. Відповідальний виконавець 

програми 

управління сім’ї та молоді обласної 

державної адміністрації 

6. Учасники програми департамент соціального захисту 

населення, управління сім’ї та молоді; 

освіти і науки; культури; охорони 

здоров’я, служба у справах дітей 

Тернопільської обласної державної 

адміністрації, Тернопільський обласний 

центр соціальних служб, Тернопільський 

обласний центр зайнятості, Головне 

управління Національної поліції в 

Тернопільській області, Управління 

Державної міграційної служби України в 

Тернопільській області, Регіональний 

центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у Тернопільській 

області, державний заклад 

післядипломної освіти “Тернопільський 

регіональний  центр підвищення 

кваліфікації”,  районні державні 

адміністрації, місцеві ради територіальних 

громад, громадські організації (за згодою) 

7. Термін реалізації програми 2021 – 2025 роки  

1) етапи виконання програми 

(для довгострокових 

програм) 

- 

8. Перелік  місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми  

обласний бюджет, районні, міські (у тому 

числі міст обласного значення) бюджети, 

бюджети територіальних громад, кошти 

інших джерел 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

у тому числі: 

 8087,7 тис. грн 

1) обласний бюджет 6764,7 тис. грн 

2) районні, міські (у тому числі 

міст обласного значення) 

бюджети 

424,0 тис. грн 

3) кошти територіальних 

громад 

455,0 тис. грн 

4) кошти інших джерел 444,0 тис. грн 
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ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

  
Сьогодні інститут сім’ї в Україні переживає складні часи, пов’язані як з 

економічними, соціально-політичними, так і з духовно-культурними 

трансформаціями сучасного суспільства. Кризові прояви у демографічному 

розвитку населення, загострення проблем функціонування та розвитку сім’ї : 

низька народжуваність, високий рівень розлучень, до якого призводить 

непідготовленість молоді до подружнього життя, низька культура внутрішньо -

сімейних стосунків, поширення  соціопатичних  сімей,  які не виконують свої 

обов’язки з  утримання і виховання дітей, збільшення проявів домашнього 

насильства в різних формах, еміграція та заробітчанство, старіння населення 

поєднуються в Україні з високим рівнем смертності та низькою тривалістю 

життя.  

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 

Тернопільській області на початок 2020 року проживає 352 тисячі 

домогосподарств, що складає майже 3 % від усіх домогосподарств України. 

Кожна третя родина (46 тисяч) має у своєму складі дітей віком до 18 років. 

Переважна більшість із них (93 %) виховує одну дитину, 4,3 % – двох дітей та 

2,7 % – трьох дітей і більше.      

Народжуваність протягом 2019-2020 років становила 7896 осіб, при 

смертності 14754 особи. Приріст населення залишається негативним, кількість 

померлих переважає над кількістю народжених; зросла частка 

незареєстрованих шлюбів, близько 20 % сімей з дітьми – це неповні сім’ї. 

В області проживає понад 13 тисяч багатодітних сімей, в яких виховується  

43 769 дітей. Серед них 4 259 молодих сімей, 11 367 складають повні 

багатодітні  сім’ї.   74  сім’ї,   де  діти  виховуються  батьком,   1606 – матір’ю,   

942 родини, в яких 5 і більше дітей. 

У 2019 році з 5682 зареєстрованих шлюбів три чверті склали пари, де 

обидва з подружжя були у віці до 35 років. Розірвало шлюб 3135 пар. 

В Україні 93 % шлюбів розпадаються через домашнє насильство. Це явище 

є однією з найбільш гострих соціальних проблем, від якої страждають як жінки, 

так і чоловіки. Найбільш вразливими є жінки та діти. Щороку від насильства 

потерпає близько 100 тисяч осіб. Серед них - 90 % жінок. 

Протягом останніх років в області зросла кількість звернень щодо 

вчинення домашнього насильства,  загальна кількість яких становить – 10797.  

З них 8289 – від жінок, 2306 – від чоловіків, 202 – від дітей. 

У групі підвищеного ризику потрапляння у ситуацію насильства 

перебувають особи з інвалідністю, похилого віку, жінки з сільської місцевості. 

Війна на Сході України підвищує ризики випадків домашнього насильства в 

сім’ях учасників бойових дій унаслідок посттравматичного синдрому.  

Не менш актуальною проблемою та суттєвою загрозою для мешканців 

нашої області є торгівля людьми.  За останні  роки, а саме у зв’язку зі збройним 

конфліктом у країні зросла ймовірність того, що вразливі категорії населення 

вдаватимуться до ризикованих стратегій виживання, серед яких є 
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неврегульована трудова міграція, насильницька поведінка, продаж людських 

органів тощо.  

За період 2012 - 2020 років  у  Тернопільській  області зареєстровано понад 

3000 звернень щодо торгівлі людьми,  34 з них встановлено статус 

постраждалих від торгівлі людьми.     

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є 

однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних 

змін у суспільстві, реалізації прав людини, запорукою ефективного розв’язання 

наявних проблем, європейської інтеграції України у сфері захисту прав 

людини. Досвід багатьох держав світу свідчить, що при підвищенні показника 

участі жінок у прийнятті рішень посилюється соціальна орієнтація державної 

політики, знижується рівень корупції, покращується соціально-економічний 

рівень розвитку держави та якість життя.   

Протягом 2017-2020 років в області діяли соціальні програми підтримки 

сім’ї, запобігання домашньому насильству; протидії торгівлі людьми, в рамках 

яких реалізовувались заходи, спрямовані насамперед на підвищення престижу 

сім’ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей; зниження 

поширеності  домашнього насильства та насильства за ознакою статі; 

розбудову системи запобігання та протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі відповідно до міжнародних стандартів; підвищення 

поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до 

ситуації торгівлі людьми; проєвропейські цінності та стандарти щодо 

верховенства права та поваги до прав людини й основоположних свобод, 

забезпечення гендерної рівності та подолання дискримінації в усіх її формах і 

проявах. Зокрема, проведено: 

Всеукраїнську акцію ,,Єдина родина України”, учасниками якої стали  

300 осіб із родин загиблих учасників антитерористичної операції; 

обласний ,,Форум сім”ї”, до якого долучилися понад 3000 осіб; 

Великодну соціальну акцію ,,Кошик добра” для дитячих будинків 

сімейного типу області  для  98 дітей з прийомних сімей;  

щорічні благодійні акції  ,,Від Миколая до Різдва”, до яких залучено 

загалом понад 40 тисяч дітей із сімей, що потребують особливої уваги та 

підтримки; 

понад 70 заходів із залученням близько 6 000 осіб з питань розвитку та 

підтримки сім’ї, у тому числі для сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених сімей, сімей 

учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил тощо. 

У сфері здійснення заходів щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству та формування нетерпимого ставлення до будь-яких проявів 

насильства у суспільстві в області:  

щороку проводиться обласний етап Всеукраїнської акції „16 днів проти 

насильства”; 

успішно впроваджуються програми для кривдників, якими охоплено понад 

320 осіб, що вчинили домашнє насильство; 
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у кожному з районів області та у м.Тернопіль створені і працюють 

мобільні бригади для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, за два роки здійснено понад 1460 виїздів за фактом 

вчинення домашнього насильства, надано необхідні психологічні консультації 

та методичну допомогу; 

забезпечено роботу „телефонів довіри” з метою здійснення 

консультування населення з питань запобігання домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми; 

дев’ятьом особам встановлено статус постраждалих від торгівлі людьми та 

виплачено разову матеріальну допомогу у розмірі трьох прожиткових 

мінімумів для відповідної категорії осіб, установлених на момент звернення 

особи за матеріальною допомогою; 

налагоджено співпрацю з громадськими  об'єднаннями,  регіональними  та 

міжнародними організаціями, а саме: Міжнародною організацією з міграції, 

Міжнародною організацією „Ла Страда”, Всеукраїнською громадською 

організацією „Рада Мирних ініціатив”, Тернопільським  міським жіночим 

клубом „Відродження нації”, Тернопільським благодійним фондом „Карітас”, 

Центром щасливого Батьківства та Материнства; 

видано та розповсюджено інформаційні матеріали накладом  

1000 примірників щороку на теми: „Щаслива родина – міцна Україна”, 

„Чудовий шлюб не з’являється просто так”, „Ні – насильству!”, „Ти - не 

товар!”, з роз’ясненням щодо видів і форм домашнього насильства, шляхів 

протидії його проявам; щодо можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі 

людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у 

державних інституціях тощо. 

Крім того, проведено понад 200 різноманітних акцій, конкурсів, форумів, 

семінарів, семінарів-тренінгів та інших заходів. 

Проте надалі невирішеними є ряд проблем: 

недосконалі механізми взаємодії між обласною державною адміністрацією 

та утвореними територіальними громадами щодо реалізації сімейної політики і 

соціальної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

недостатня обізнаність та активність у здійсненні системних заходів у 

сфері запобігання і протидії домашньому насильству та/або насильству за 

ознакою статі у новоутворених територіальних громадах; 

відсутність спеціалізованого закладу - притулку для осіб, постраждалих від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; торгівлі людьми; 

потребує покращення рівень підготовки спеціалістів, які здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії  домашньому насильству та торгівлі 

людьми. 

Ситуація, що склалася у державі на даний час, потребує визнання сімейної 

політики однією з пріоритетних складових комплексної державної політики, 

об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, місцевих органів 

виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства. 
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З цією метою прийнято Державну програму запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, 

яка забезпечуватиме створення ефективної системи запобігання і протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на загальнодержавному 

рівні з урахуванням стандартів Конвенції Ради Європи „Про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами”, яку ратифіковано 46 країнами та Європейським Союзом. 

Міністерством соціальної політики України розроблено концепцію 

Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період  

до 2025 року, метою якої є посилення ефективної співпраці та вироблення 

більш рішучих та життєздатних заходів у сфері протидії торгівлі людьми. 

Прийняття обласної комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання 

домашньому насильству та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року 

дасть можливість на місцевому рівні здійснити конкретні заходи, окреслити 

напрями роботи та створити умови для всебічного розвитку української сім’ї, 

підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, запобігання 

вчиненню домашнього насильства, протидії торгівлі людьми та утвердження 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя та дозволить 

районним державним адміністраціям, місцевим радам територіальних громад 

розробити програми та заходи соціальної підтримки сім’ї з урахуванням 

особливостей і специфіки кожного регіону, що забезпечить комплексний підхід 

до вирішення в області нагальних проблем сім’ї. 

 

ІІІ. Визначення мети програми 
 

Метою програми є реалізація сімейної та гендерної політики в регіоні 

шляхом здійснення комплексних заходів, спрямованих на створення правових і 

соціальних умов для належного розвитку сім’ї, запобігання та протидію 

домашньому насильству, торгівлі людьми, впровадження гендерних підходів в 

усі сфери життєдіяльності суспільства. 

Мета програми відповідає пріоритетним напрямам розвитку області та 

Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2027 року. 

 

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми; 

 строки та етапи виконання програми 

 

Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку сімейної, гендерної 

політики, запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми у 

Тернопільській області, які реалізовуватимуться шляхом: 

здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, 

популяризацію традиційних сімейних цінностей та родинних традицій, у тому 

числі сприяння поліпшенню умов для повноцінного їх функціонування, 

виховання та всебічного розвитку дітей; 
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забезпечення ефективної координації діяльності усіх суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі на регіональному та місцевому рівнях, включно з  

територіальними громадами; 

формування у суспільстві нульової толерантності до насильства та 

посилення готовності протидіяти його проявам, небайдужого ставлення до 

постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення домашнього насильства як 

порушення прав людини; 

забезпечення постраждалим від домашнього насильства і насильства за 

ознакою статі, незалежно від віку та стану здоров’я, доступності до 

комплексних послуг, орієнтованих на їхні потреби у загальних і 

спеціалізованих службах підтримки постраждалих осіб, визначених чинним 

законодавством; 

організація фахової підготовки кадрів з питань запобігання та протидії всім 

формам насильства щодо жінок, дітей, надання допомоги постраждалим від 

домашнього насильства; 

проведення превентивних заходів та інформаційної роботи із залученням 

громадських організацій, засобів масової інформації для підвищення рівня 

усвідомлення проблеми торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації 

постраждалих осіб та обізнаності населення; 

забезпечення належного захисту та надання допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми; 

здійснення заходів щодо встановлення статусу особам, які постраждали від 

торгівлі людьми; 

посилення інституційного механізму утвердження гендерної рівності в 

області; 

здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок 

для участі у прийнятті управлінських рішень та навичок провадження 

підприємницької  діяльності, особливо у жінок із сільської місцевості та жінок з 

особливими потребами; 

співпрацю з інституціями громадянського суспільства з питань запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії 

торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності. 

Виконання програми передбачається здійснити протягом 2021–2025 років. 

 

V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 
 

Основними завданнями програми є: 

здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, 

популяризацію традиційних сімейних цінностей та родинних традицій, у тому 

числі сприяння поліпшенню умов для повноцінного їх функціонування, 

виховання та всебічного розвитку дітей; 
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проведення інформаційно-просвітницьких, рекламних кампаній, 

спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний спосіб життя, 

виготовлення та поширення соціальної реклами; 

проведення превентивних заходів та інформаційної роботи з залученням 

громадських організацій, засобів масової інформації для підвищення рівня 

усвідомлення проблеми торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації 

постраждалих осіб та обізнаності населення; 

посилення інституційного механізму утвердження гендерної рівності в 

області; 

розвиток лідерських навичок у жінок для участі в прийнятті управлінських 

рішень провадження підприємницької діяльності, особливо із сільської 

місцевості, серед представниць національних меншин та жінок з особливими 

потребами; 

урахування гендерного компонента у місцевих програмах, а також 

актуальних потреб регіону. 

Виконання програми дасть змогу:  

у сфері підтримки сім’ї: 

збільшення щороку рівня охоплення населення області заходами 

(проєктами), спрямованими на формування у суспільстві утвердження 

загальнолюдських морально-духовних цінностей та підвищення престижу 

традиційної моделі сім’ї, посилення орієнтації на відповідальне батьківство та 

материнство; 

вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки багатодітних 

малозабезпечених сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

сімей внутрішньо переміщених осіб, сімей учасників антитерористичної 

операції та операції Об’єднаних сил; 

у сфері запобігання домашньому насильству:  

збільшення щороку рівня охоплення населення області заходами 

(проєктами), які формують у суспільства нетерпиме ставлення до 

насильницької моделі поведінки, усвідомлення явищ домашнього насильства як 

порушення прав людини; 

підвищення рівня обізнаності населення у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, руйнація негативних стереотипів;  

зниження рівня домашнього насильства і насильства за ознакою статі; 

захист прав постраждалих від домашнього насильства і насильства за 

ознакою статі; 

зростання довіри громадян до суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, 

у зв’язку з цим збільшення звернень громадян з приводу такого насильства; 

зростання кількості злочинців, притягнених до відповідальності з приводу 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі; 

задоволення потреби постраждалих від домашнього насильства і 

насильства за ознакою статі у загальних і спеціалізованих службах підтримки 
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постраждалих осіб, визначених Законом України “Про запобігання та протидію 

домашньому насильству”; 

спеціальної підготовки фахівців з числа суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за 

ознакою статі, що підвищить якість надання послуг; 

якісного збору, обробки та аналізу даних щодо домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, що дозволить здійснювати моніторинг здійснення 

заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі; 

у сфері протидії торгівлі людьми: 

збільшення щороку рівня охоплення населення області заходами 

(проєктами), спрямованими на підвищення рівня поінформованості населення 

регіону щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі 

людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у громадян 

навичок безпечної поведінки (інформаційними заходами щороку планується 

охопити 30 відсотків населення області); 

підвищення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій та об’єднань, 

інших юридичних осіб, які виконують різні функції у сфері протидії торгівлі 

людьми; 

підвищення рівня професійної компетенції працівників органів влади; 

зменшення проявів упередженого ставлення до осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми, підвищення рівня довіри до місцевих органів виконавчої 

влади, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

запровадження дієвого механізму щодо виявлення та ідентифікації осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми, на регіональному та місцевих рівнях; 

забезпечення належного захисту та надання комплексної допомоги особам, 

які постраждали від торгівлі людьми, з урахуванням потреб окремих груп таких 

осіб; 

у сфері утвердження гендерної рівності: 

збільшення рівня представництва жінок в органах місцевого 

самоврядування області різних рівнів при проведенні місцевих виборів; 

внесення на постійній основі до програм курсів підвищення кваліфікації 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 

працівників державних установ питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків та забезпечення навчанням не менше ніж  

10 % державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; 

створення ефективної системи співпраці органів державної влади, 

міжнародних і громадських організацій, діяльність яких спрямована на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві; 

залучення громадськості до вирішення проблем впровадження державної 

гендерної політики в області, запобігання дискримінації за ознакою статі. 

Показники ефективності програми визначаються за результатами 

моніторингу її виконання. 
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Орієнтовний обсяг фінансування програми становить 8 087,7 тис. гривень, 

з яких: 6764,7 тис. гривень – кошти обласного бюджету, 424,0 тис. гривень – 

кошти районних, міських (у тому числі бюджетів міст обласного значення) 

бюджетів, 455,0 тис.грн – кошти бюджетів територіальних громад та  

444,0 тис. гривень – кошти інших джерел. 

Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час формування 

відповідних місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх фінансових 

можливостей. 

 

Ресурсне забезпечення програми  
 

тис. гривень 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання програми 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, усього, у 

тому числі: 

1488,0 1553,9 1613,1 1682,9 1749,8 8087,7 

державний бюджет  – – – – – – 

обласний бюджет 1265,0 1313,9 1354,6 1395,4 1435,8 6764,7 

районні, міські (у тому 

числі бюджети міст 

обласного значення) 

бюджети 

 

65,0 

 

78,0 

 

78,5 

 

95,5 

 

107,0 

 

424,0 

бюджети  

територіальних громад 

76,0 80,0 90,0 97,0 112,0 455,0 

кошти інших джерел 82,0 82,0 90,0 95,0 95,0 444,0 
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Заплановані результативні показники програми 

 
№ 

з/п 

Назва показника Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

терміну дії 

програми 

Вихідні 

дані на 

завершення 

терміну дії 

програми 

З них за роками 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 

І. Показники продукту програми 
 

1. Кількість проведених заходів (проєктів) у 

сфері сімейної політики 

кількість 

заходів 

247 375 75 75 75 75 75 

2. Кількість проведених заходів (проєктів), які 

формують у суспільстві нетерпиме 

ставлення до насильницьких моделей 

поведінки, небайдужого ставлення до 

постраждалих осіб, усвідомлення 

домашнього насильства, як порушення прав 

людини. 

кількість 

заходів 

90 140 28 28 28 28 28 

3. Кількість проведених заходів (проєктів) у 

сфері забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

кількість 

заходів 

44 80 16 16 16 16 16 

4. Кількість проведених заходів (проєктів) у 

сфері попередження торгівлі людьми. 

кількість 

заходів 

62 100 20 20 20 20 20 

5. Кількість виданих методичних посібників, 

довідників, інформаційних буклетів з  

питань сім’ї, запобігання та реагування на 

факти домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, рівності прав 

жінок і чоловіків та протидії торгівлі 

людьми. 

кількість 

одиниць 

1500 2300 500 600 350 350 500 
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ІІ. 

 

Показники ефективності програми 
 

1. Середні витрати на проведення заходу 

(проєкту) у сфері сімейної політики 

тисяч 

гривень 

4,3 7,8 6,7 7,1 7,6 8,6 9,2 

2. Середні витрати на проведення заходу 

(проєкту), що формує у суспільстві 

нетерпиме ставлення до насильницьких 

моделей поведінки, небайдужого ставлення 

до постраждалих осіб, усвідомлення 

домашнього насильства, як порушення прав 

людини . 

тисяч 

гривень  

5,2 9,2 8,0 8,5 9,1 10,4 10,1 

3. Середні витрати на  проведення заходу 

(проєкту) у сфері забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків 

тисяч 

гривень 

0,2 0,9 0,7 0,9 1,1 0,9 1,0 

4. Середні витрати на  проведення заходу 

(проєкту) у сфері протидії торгівлі людьми. 

тисяч 

гривень 

3,5 7,0 6,0 6,3 7,0 7,7 8,2 

5. Середні витрати на видання методичного 

посібника, довідника, інформаційного 

буклету з гендерної політики, питань сім’ї, 

запобігання та реагування на факти 

домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі та попередження торгівлі 

людьми та гендерної політики. 

тисяч 

гривень 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

  ІІІ. Показники якості програми  

 

1. Рівень охоплення населення області   

заходами (проєктами) у сфері сімейної 

політики. 

кількість 

осіб 

25000 96750 17500 18400 19300 20250 21300 

2. Рівень охоплення населення області 

заходами (проєктами), які формують у 

суспільстві нетерпиме ставлення до 

кількість 

осіб 

15000 56800 9300 10500 11300 12200 13500 
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насильницьких моделей поведінки, 

небайдужого ставлення до постраждалих 

осіб, усвідомлення домашнього насильства, 

як порушення прав людини. 

3. Рівень охоплення населення області 

заходами (проєктами) у сфері забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків. 

кількість 

осіб 

10500 75300 13600 14300 15000 15800 16600 

4. Рівень охоплення населення області 

заходами (проєктами) у сфері протидії 

торгівлі людьми. 

кількість 

осіб 

12000 55850 10100 10600 11150 11700 12300 

5. Кількість навчальних закладів, молодіжних 

центрів та інститутів громадянського 

суспільства, забезпечених методичними 

посібниками, довідниками інформаційними 

буклетами з питань  сім’ї, запобігання та 

реагування на факти домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою 

статі, постраждалих від попередження 

торгівлі людьми та гендерної політики. 

кількість 

закладів  

350 3365 673 673 673 673 673 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи програми 

  
№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк 

вико-

нання 

заходу 

Виконавці 

Джерела  

фінансу-

вання 

Очікуваний результат  

 

2021

рік  

2022 

рік  

2023 

рік  

2024 

рік  

2025 

рік 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Підвищення 

престижу сім’ї 

та утвердження 

пріоритетності 

1) проведення обласних 

культурно - мистецьких, 

інформаційно-просвітницьких 

заходів, благодійних акцій, 

2021 

2025 

роки 

управління   сім’ї   та 

молоді,   департамент 

соціального   захисту 

населення обласної 

обласний 

бюджет 

 

55,0 58,0 66,5 79,2 82,7 проведення не 

менше 10 заходів, 

спрямованих на  

підвищення 
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сімейних 

цінностей 

 

екскурсійних поїздок, 

семінарів, тренінгів, круглих 

столів,  для  сімей  з  дітьми, 

в тому числі багатодітних 

сімей, сімей, які опинилися в 

складних сімейних 

обставинах, внутрішньо 

переміщених осіб, сімей з 

дітьми Героїв Небесної Сотні, 

учасників та загиблих в ході 

проведення 

антитерористичної операції та 

операції Об’єднаних сил 

державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

районні державні 

адміністрації, виконавчі 

комітети місцевих рад 

територіальних громад, 

громадські організації  

(за згодою) 

престижу сім’ї та 

утвердження 

пріоритетності 

сімейних 

цінностей, 

щороку із 

залученням: 

у 2021 році –  

500  осіб, 

2022 – 550 осіб, 

2023 – 600 осіб, 

2024 – 650 осіб., 

2025 – 700 осіб. 

 

2) сприяння громадським 

організаціям у проведенні 

просвітницьких заходів, 

спрямованих на формування 

відповідального батьківства, 

ведення здорового способу 

життя, пропаганду сімейних 

цінностей, збереження 

репродуктивного здоров'я; 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків 

 2021-

2025 

роки 

управління   сім’ї   та 

молоді,   департамент 

соціального   захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

районні державні 

адміністрації, виконавчі 

комітети місцевих рад 

територіальних громад, 

громадські організації  

(за згодою) 

обласний 

бюджет 

 

26,5 

 

 

 

 

 

 

27,0 

 

 

 

 

 

29,2 

 

 

 

 

 

30,7 

 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

 

проведення не 

менше 4 заходів 

щороку, із 

залученням до 

участі у заходах: 

у 2021 році –  

1 000 осіб, 

2022 – 1 500 осіб, 

2023 – 2 000 осіб, 

2024 – 2 500 осіб, 

2025 – 3 000 осіб 

3) організація та проведення 

святкових заходів для дітей та 

сімей, які потребують 

соціальної уваги та підтримки, 

з нагоди новорічно-різдвяних 

та великодних свят, Дня 

 2021- 

2025   

роки 

управління   сім’ї   та 

молоді,   департамент 

соціального   захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, 

обласний 

бюджет 

 

 

 

районні, 

255,0 

 

 

 

 

41,0 

265,0 

 

 

 

 

50,0 

285,0 

 

 

 

 

50,0 

320,0 

 

 

 

 

60,0 

337,0 

 

 

 

 

70,0 

проведення не 

менше 30 заходів 

щороку; 

залучення до  

участі у заходах 

щороку: 
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Святого Миколая, Дня сім’ї, 

Дня матері, Дня батька, Дня 

знань; 

урочистого нагородження 

матерів, яким присвоєно 

почесне звання України 

,,Мати-героїня”; привітання 

матерів   новонароджених   у 

комунальному 

некомерційному підприємстві 

,,Тернопільський обласний 

перинатальний центр ,,Мати і 

дитина” Тернопільської 

обласної ради тощо 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

районні державні 

адміністрації, виконавчі 

комітети місцевих рад 

територіальних громад, 

громадські організації  

(за згодою) 

міські 

бюджети, 

 

бюджети 

територіа-

льних 

громад 

 

кошти з 

інших 

джерел 

 

 

 

55,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

 

55,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

65,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

65,0 

 

 

 

 

55,0 

 

 

 

80,0 

 

 

 

 

55,0 

 

 

у 2021 році –  

10 000 осіб, 

2022 – 11 000 осіб, 

2023 – 12 000 осіб, 

2024 – 13 000 осіб, 

2025 – 14 000 осіб. 

4) проведення навчань, 

семінарів і тренінгів для 

представників територіальних 

громад щодо налагодження 

роботи з сім’ями, які  

опинилися в складних 

життєвих обставинах, та 

потребують соціальної уваги і 

підтримки 

   2021- 

2025   

роки 

управління   сім’ї   та 

молоді,   департамент 

соціального   захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

районні державні 

адміністрації, виконавчі 

комітети місцевих рад 

територіальних громад, 

громадські організації  

(за згодою) 

обласний 

бюджет 

 

районні, 

міські 

бюджети  

 

бюджети 

територіа-

льних 

громад 

 

кошти  

інших 

джерел 

9,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

7,0 

9,4 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

7,0 

11,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

10,0 

14,6 

 

 

 

7,0 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

10,0 

12,5 

 

 

 

7,0 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

10,0 

  проведення  не    

менше  

  5 навчальних     

заходів щороку; 

 залучення до 

заходів: 

у 2021 році –  

120 осіб, 

2022 – 150 осіб, 

2023 – 180 осіб, 

2024 – 200 осіб, 

2025 – 250 осіб 

5) проведення у 

загальноосвітніх закладах 

занять, інформаційно-

просвітницьких заходів, 

лекцій, тренінгів, бесід, 

виставок, інформаційних 

 2021-

2025 

роки 

управління освіти і    

науки; охорони 

здоров’я обласної 

державної 

адміністрації, районні 

державні 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - проведення   

25 заходів щороку, 

залучення  

до участі: 

у 2021 році –  

320 осіб, 
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кутків, обласних тижнів 

правових знань з питань 

підготовки молоді до 

подружнього життя,  

ефективного планування сім’ї, 

відповідального батьківства; 

формування нульової 

толерантності до проявів 

домашнього насильства; 

щодо забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок і 

чоловіків; інформування 

учнівської та студентської 

молоді щодо ризиків 

потрапляння в ситуації 

торгівлі людьми 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

місцевих рад 

територіальних 

громад (за згодою) 

2022 – 350 осіб, 

2023 – 380 осіб, 

2024 – 400 осіб, 

2025 – 450 осіб. 

6) виявлення, облік, надання 

соціальних послуг та 

здійснення соціального 

супроводу сімей, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

   2021- 

2025   

роки 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

районні державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

місцевих рад 

територіальних громад 

(за згодою) 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - охоплення 

соціальними 

послугами не 

менше 70 % сімей 

кризових 

категорій 

2. 

 

Забезпечення 

належних умов 

для 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству 

та/або 

1) проведення  інформаційно-

просвітницьких кампаній,  

виготовлення та поширення 

соціальної рекламної 

продукції щодо  пропаганди 

позитивного іміджу сім'ї та її 

соціальної підтримки; форм, 

причин та наслідків 

2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки; департамент 

соціального захисту 

населення, служба у 

справах дітей  

обласної державної 

адміністрації, районні 

обласний 

бюджет 

 

 

 

121,2 131,2 94,0 93,0 102,0 проведення  

не менше  

10 інформаційних 

заходів щороку; 

охоплення  

у 2021 році –  

1 000 осіб, 

2022 – 1 500 осіб, 
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насильству за 

ознакою статі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насильства, заходів у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, 

жорстокому поводженню з 

дітьми; забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок і 

чоловіків; з питань протидії 

торгівлі людьми, спрямованої 

на поширення серед 

населення інформації щодо 

ризиків потрапляння в 

ситуації торгівлі людьми, 

роз’яснення щодо 

можливостей отримання 

постраждалими комплексної 

допомоги у державних 

інституціях 

державні 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб,  

громадські 

організації (за згодою) 

2023 – 2 000 осіб, 

2024 – 2 500 осіб, 

2025 – 3 000 осіб. 

Виготовлення 

друкованої 

продукції  

накладом: 

у 2021 році –  

500 прим., 

2022 – 600 прим., 

2023 – 350 прим., 

2024 – 350 прим., 

2025 – 500 прим. 

 

2) проведення заходів, 

зокрема, засідань за круглим 

столом, брифінгів, семінарів, 

акцій, тощо, спрямованих на 

підвищення рівня обізнаності 

населення у сфері запобігання 

та протидії домашньому 

насильству, руйнацію 

негативних стереотипів та 

формування нульової 

толерантності будь - яких 

проявів  насильницької 

поведінки; 

реалізація заходів у рамках 

проведення інформаційної 

кампанії ,,16 днів проти 

насильства” 

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки; департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

інститути 

громадянського 

обласний 

бюджет 

 

 

районні, 

міські 

бюджети 

 

бюджети 

територіа-

льних 

громад 

 

кошти з 

інших 

джерел 

73,0 

 

 

 

16,0 

 

 

 

16,0 

 

 

 

 

25,0 

76,6 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

25,0 

79,3 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

30,0 

97,3 

 

 

 

25,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

30,0 

89,8 

 

 

 

25,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

30,0 

проведення       

не менше 

10 заходів 

щороку,  

залучення : 

у 2021 році –  

 1 000 осіб, 

 2022 – 1 500 осіб, 

 2023 – 2 000 осіб, 

 2024 – 2 500 осіб, 

 2025 – 3 000 осіб 
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суспільства (за 

згодою) 

3) забезпечення реалізації 

програм для кривдників, 

(жертв), які вчинили домашнє 

насильство та/або насильство 

за ознакою статі. Надання 

консультаційної допомоги 

особам, постраждалим від 

домашнього насильства 

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді обласної 

державної 

адміністрації, Головне 

управління 

Національної поліції в 

Тернопільській 

області,  районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб,  

громадські організації  

(за згодою) 

обласний 

бюджет 

 

 

 

районні, 

міські 

бюджети 

 

146,0 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

159,0 

 

 

 

 

3,0 

210,0 

 

 

 

 

3,5 

250,0 

 

 

 

 

3,5 

290,0 

 

 

 

 

5,0 

залучення до 

проходження 

програм : 

у 2021 році –  

60 осіб; 

2022  - 80 осіб; 

2023  – 100 осіб, 

2024  – 150 осіб, 

2025  – 180 осіб 

4) забезпечення діяльності 

,,телефонів довіри” з  

консультування у випадках 

домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі; 

протидії торгівлі людьми 

 

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді обласної 

державної 

адміністрації, Головне 

управління 

Національної поліції в 

Тернопільській 

області,  районні 

державні 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб,  

громадські організації 

(за згодою) 

обласний 

бюджет 

 

5,0 5,5 5,8 7,0 6,8 надання 

консультацій  

щороку : 

у 2021 році –  

160 осіб; 

2022  - 180 осіб; 

2023  – 200 осіб, 

2024  – 250 осіб, 

2025  – 280 осіб 
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5) створення умов для 

забезпечення діяльності 

спеціалізованих служб 

підтримки постраждалих осіб: 

притулків,  мобільних бригад  

для осіб, що постраждали від 

домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі  

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та 

молоді; департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

районні державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

місцевих рад 

територіальних 

громад, громадські 

організації (за згодою) 

обласний 

бюджет 

 

400,0 400,0 380,0 307,0 288,0  створення у  

2021 році 

необхідних умов  

(проведення 

ремонтних робіт ) 

для функціону-

вання  притулку; 

матеріально-

технічне 

забезпечення у 

2022 році 

(придбання: 

необхідного 

інвентарю та 

речей першої 

необхідності для 

перебування  

10 -12 осіб 

6) забезпечення участі 

працівників  у всеукраїнських 

та міжнародних заходах, 

семінар – нарадах, 

конференціях, форумах, 

тренінгах з питань  

запобігання та протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, 

жорстокому поводженню з 

дітьми; протидії торгівлі 

людьми; забезпечення рівних 

прав жінок і чоловіків 

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та 

молоді 

облдержадміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

районні державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

місцевих рад 

територіальних 

громад (за згодою) 

обласний 

бюджет 

 

37,0 37,0 40,5 40,5 40,5 участь 

спеціалістів у не 

менше 5 заходах 

щороку; 

оплата 

транспортних 

послуг, добових 

витрат; 

залучення близько  

у 2021 - 20 осіб, 

2022 – 35 осіб, 

2023 – 40 осіб, 

2024 – 45 осіб, 

2025 – 50 осіб 

3. Посилення 

механізму 

утвердження 

1) здійснення заходів на 

виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН  1325 “Жінки, 

2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді; освіти і науки 

обласної державної 

обласний 

бюджет 

7,0 8,0 9,0 7,0 7,0 проведення не 

менше 5 заходів 

щороку,  
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рівних прав і 

можливостей 

жінок і 

чоловіків 

мир, безпека” адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

державний заклад 

післядипломної освіти 

”Тернопільський 

регіональний центр 

підвищення 

кваліфікації”, районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

громадські організації 

(за згодою) 

залучення : 

у 2021 році –  

120 осіб, 

2022 – 150 осіб, 

2023 – 180 осіб, 

2024 – 200 осіб, 

2025 – 250 осіб 

2) організація навчання за 

загальними 

короткостроковими 

програмами державних 

службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з 

питань порядку денного 

“Жінки, мир, безпека”, 

розвитку лідерського 

потенціалу, навичок ведення 

переговорів, медіації 

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді; освіти і науки 

обласної державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

державний заклад 

післядипломної освіти 

”Тернопільський 

регіональний центр 

підвищення 

кваліфікації”, районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

обласний 

бюджет 

5,0 7,0 8,0 8,3 9,0 проведення не 

менше 5 заходів 

щороку,  

залучення : 

у 2021 році –  

120 осіб, 

2022 – 150 осіб, 

2023 – 180 осіб, 

2024 – 200 осіб, 

2025 – 250 осіб 
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громадські організації 

(за згодою) 

  3) реалізація програм 

підтримки самозайнятості та 

підприємництва  жінок, 

зокрема з числа внутрішньо 

переміщених осіб, жінок-

ветеранів та інших осіб, які 

постраждали від конфлікту 

 2021-

2025 

роки 

Тернопільський 

обласний центр 

зайнятості,   інститути 

громадянського 

суспільства  

(за згодою) 

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - проведення  не 

менше 6 заходів 

щороку, 

залучення  

до участі: 

у 2021 році –  

120 осіб, 

2022 – 150 осіб, 

2023 – 180 осіб, 

2024 – 200 осіб, 

2025 – 250 осіб 

4. Побудова 

цілісної 

системи 

попередження 

та протидії 

торгівлі 

людьми 

1) забезпечення роботи 

обласної координаційної ради 

з питань сім'ї, гендерної 

політики, запобігання 

домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми 

2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки; департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації 

обласний 

бюджет 

2,0 2,4 2,4 3,0 2,5 проведення не 

менше 4 засідань 

щороку 

залучення : 

до участі: 

у 2021 році –  

30 осіб, 

2022 – 35 осіб, 

2023 – 40 осіб, 

2024 – 45 осіб, 

2025 – 50 осіб 

2) проведення циклу заходів 

для підвищення професійного 

рівня спеціалістів, що 

забезпечують впровадження 

Національного механізму 

взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи в сфері 

протидії торгівлі людьми, 

надання допомоги особам, що 

постраждали від торгівлі 

людьми 

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді; освіти і науки; 

департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, 

Управління Державної 

міграційної служби 

України в 

Тернопільській області 

обласний 

бюджет 

 

7,0 8,0 8,5 9,0 9,0 проведення не 

менше 4  заходів 

щороку; 

залучення  

до участі: 

у 2021 році –  

60 осіб, 

2022 – 65 осіб, 

2023 – 70 осіб, 

2024 – 80 осіб, 

2025 – 90 осіб 
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3) проведення інформаційно-

просвітницьких заходів та 

акцій з питань протидії 

торгівлі людьми для 

населення з нагоди 

європейського та всесвітнього 

днів боротьби з торгівлею 

людьми 

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

обласної державної 

адміністрації; 

громадські організації 

(за згодою) 

обласний 

бюджет 

 

15,3 15,8 20,8 21,8 23,0 проведення  не 

менше 4 заходів 

щороку, 

залучення : 

у 2021 році –  

1 000 осіб, 

2022 – 1 500 осіб, 

2023 – 2 000 осіб, 

2024 – 2 500 осіб, 

2025 – 3 000 осіб 

  4) забезпечення безоплатного 

надання соціальних послуг, 

психологічної, медичної, 

правової  та матеріальної 

допомоги,  у тому числі у 

працевлаштуванні та 

перекваліфікації, підвищенні 

кваліфікації особам, які 

отримали статус особи, що 

постраждала від торгівлі 

людьми 

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді; охорони 

здоров’я, департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної адміністра-

ції, Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

Тернопільський 

обласний центр 

зайнятості, 

державний заклад 

післядипломної освіти 

”Тернопільський 

регіональний центр 

підвищення 

кваліфікації”, районні 

державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

громадські організації 

(за згодою) 

не  

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - надання послуг:  

у 2021 році –  

12 осіб, 

2022 – 15 осіб, 

2023 – 18 осіб, 

2024 – 20 осіб, 

2025 – 25 осіб 
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  5) проведення   інформаційно-

просвітницьких заходів для 

осіб, що входять  до ,,груп 

ризику” 

  2021- 

2025   

роки  

управління сім’ї та  

молоді; освіти і науки; 

департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної адміністра-

ції, Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

громадські організації 

(за згодою) 

обласний 

бюджет 

8,0 10,4 8,6 11,0 10,0 проведення   не 

менше 4  заходів 

щороку; 

залучення  

до участі: 

у 2021 році – 

60 осіб, 

2022 – 65 осіб, 

2023 – 70 осіб, 

2024 – 80 осіб, 

2025 – 90 осіб 

  6) забезпечення виявлення 

осіб, постраждалих від 

торгівлі людьми, здійснення 

соціального супроводу, 

надання допомоги, в тому 

числі серед внутрішньо 

переміщених осіб та 

представників національних 

меншин 

 2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та  

молоді обласної 

державної адміністра-

ції, Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб,    

районні державні 

адміністрації, місцеві 

ради територіальних 

громад,  громадські 

організації (за згодою) 

обласний 

бюджет 

88,0 91,0 91,0 91,0 91,0 виявлення:  

у 2021 році –  

4 особи, 

2022 – 5 осіб, 

2023 – 8 осіб, 

2024 – 10 осіб, 

2025 – 12 осіб 

5.  Підтримка та 

співпраця 

органів 

державної 

влади та 

органів 

місцевого 

самоврядуван-

ня з 

інститутами 

громадського 

суспільства  

1) координація діяльності 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів 

взаємодії, до компетенції яких 

належать здійснення заходів у 

сфері підтримки сім’ї, 

запобігання та протидії 

домашньому  насильству; 

торгівлі людьми, забезпечення 

рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

2021-

2025 

роки 

управління сім’ї та 

молоді обласної 

державної  

адміністрації  

не 

потребує 

фінансу-

вання 

- - - - - підтримка та 

співпраця органів 

державної влади 

та органів 

місцевого 

самоврядування з 

інститутами 

громадського 

суспільства 
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у сфері 

підтримки 

сім’ї, 

запобігання та 

протидії 

домашньому  

насильству; 

торгівлі 

людьми, 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків 

2) висвітлення у засобах 

масової інформації матеріалів 

з питань сім'ї, запобігання 

домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми, 

рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

 2021-

2025 

роки 

відділ взаємодії із 

засобами масової 

інформації; управління 

сім’ї та молоді 

обласної державної 

адміністрації  

обласний 

бюджет 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 проведення  

4  інформаційних 

акцій, 

спрямованих на 

інформування 

громадськості 

щодо діяльності 

державних, 

комунальних,  

громадських 

організацій у 

сфері запобігання 

та протидії 

насильству,гендер

ної політики та 

сімейного вихова-

ння із залученням: 

у 2021 році –  

1 000 осіб, 

2022 – 1 500 осіб, 

2023 – 2 000 осіб, 

2024 – 2 500 осіб, 

2025 – 3 000 осіб 

Разом за програмою: 1488,0 1553,9 1613,1 1682,9 1749,8  

кошти державного бюджету - - - - - 

кошти обласного бюджету 1265,0 1313,9 1354,6 1395,4 1435,8 

кошти районних, міських бюджетів  65,0 78,0 78,5 95,5 107,0 

кошти бюджетів територіальних громад 76,0 80,0 90,0 97,0 112,0 

кошти інших джерел 82,0 82,0 90,0 95,0 95,0 

 



 

 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання програми 
 

Координацію і контроль щодо виконання заходів, визначених програмою, 

здійснює управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної 

адміністрації. 

Виконавці інформують про хід реалізації програми управління сім’ї та 

молоді Тернопільської обласної державної адміністрації щороку до 15 січня 

(починаючи з 2022 року) та до 15 липня упродовж 2021-2026 років. 

Узагальнену інформацію про стан виконання заходів програми 

управління сім’ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації 

подає департаменту економічного розвитку і торгівлі Тернопільської обласної 

державної адміністрації щороку до 20 липня та до 20 січня упродовж терміну 

дії програми. 

 

 

Керівник секретаріату  

Тернопільської обласної ради                                                           О.П.КАЙДА  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


