Звіт про виконання обласної Програми з реалізації молодіжної політики,
підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
на 2015-2019 роки за 2018 рік.
Діяльність у галузі „Соціальні програми і заходи державних органів у
справах сім’ї, дітей та молоді” протягом 2018 року здійснювалась в рамках
обласної Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015 – 2019 роки.
Затверджене планове ресурсне забезпечення обласної Програми становить
2163,2 тис. грн. з обласного бюджету. Профінансовано обласну Програму на 92%
на суму 1993,2 тис. грн..
тис. грн.
2018 рік, тис. грн.
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прав та можливостей жінок і
чоловіків"
1113123 "Заходи державної
політики з питань сім’ї"
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В рамках обласної Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки
сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015 – 2019
роки в області на обласному та місцевому рівнях проведено понад 200 заходів в
тісній співпраці з громадськими об’єднаннями та їх спілками, до реалізації яких
залучено понад 100 тис. осіб.
У сфері сімейної політики та попередження насильства в сім’ї.
Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед
тих, які потребують особливої соціальної уваги. За оперативними даними, на
території області проживає близько 250 тис. сімей, із яких: неповних – 20 тис.,
молодих – 34 тис. Станом на 01.12.2018 відповідно до Єдиного обліку
багатодітних сімей в Україні на території області проживає 8572 багатодітних
родин, що на 231 сім’ю менше ніж в аналогічному періоді 2018 року, у них

виховується 28351 дітей. У регіоні налічується 15 родин, у яких виховуються
трійні.
Постійно здійснюється значна робота щодо підтримки сімей, насамперед
тих, які потребують особливої соціальної уваги. З метою забезпечення пільг
багатодітним сім’ям Полтавської області за кошти обласного бюджету придбано
500 бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 1000 посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї, на загальну суму 40,88 тис. грн.
Протягом серпня-вересня проведено обстеження умов проживання
багатодітних сімей, де виховується 5 і більше дітей, визначаються їх потреби,
готовність дітей до нового навчального року, осінньо-зимового періоду,
надається допомога з залученням благодійників.
Підтримка сімей, які потребують особливої соціальної уваги
здійснювалася в рамках обласних акцій: «Великодній кошик», «Школярик»,
«Відповідальне батьківство – щасливе дитинство», заходи до Новорічних та
Різдвяних свят. У 2018 році на проведення зазначених акцій було освоєно
близько 407,0 тис. грн. бюджетних коштів та понад 700 тис. грн. залучено від
підприємств та організацій різних форм власності.
Впродовж 12 місяців 2018 року проведено заходи, спрямовані на
популяризацію сімейних цінностей, піднесення ролі сім’ї у вихованні
підростаючого покоління, попередження насильства в сім’ї. Серед них заходи з
нагоди Міжнародного дня сім’ї, Міжнародного дня Матері, «круглі столи»,
навчання спеціалістів та ін.
На виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» та прийнятих постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня
2018 року № 654, 655, 658 на вимогу голови облдержадміністрації на початку
жовтня 2018 року у районах, містах та об’єднаних територіальних громадах
Полтавської області визначено та призначено розпорядчими документами
уповноважених осіб з числа заступників голови органу владних повноважень,
які в межах своїх повноважень несуть персональну відповідальність та
організовують роботу у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі. Також визначено та призначено розпорядчими
документами уповноважену особу або структурний підрозділ, який проводить
роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства,
координацію заходів реагування на факти вчинення насильства, надання
допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками. У
поточному місяці буде проведено навчання цих спеціалістів.
На обласному та місцевому рівнях забезпечена координація суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству
через регіональний та 31 місцевий дорадчий орган - Міжвідомчі координаційні
ради з гендерних питань та проблем сім’ї.
В області при обласному, міських та районних центрах соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді в 2019 році заплановано створення 31 мобільної
бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства та /або за ознакою статі. До проектів місцевих бюджетів
на 2019 рік подано розрахунки для забезпечення їх діяльності в сумі 387 тис. грн.

У 2017 році та з березня 2018 Управлінням у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації укладено угоду про придбання послуг з соціальної
допомоги 10 особам щомісяця із забезпеченням проживання для жінок та жінок з
дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах з приводу домашнього
насильства або є постраждалими від торгівлі людьми.
Забезпечено навчання 31 спеціаліста РДА/МВК щодо проведення
корекційних програм для осіб, що вчинили домашнє насильство.
У сфері ґендерної політики та протидії торгівлі людьми.
В рамках Програми проведено ряд заходів спрямованих на забезпечення
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. До Дня Матері, до 8 Березня, до
Дня Батька забезпечено проведення близько 50 культурно-масових заходів,
якими охоплено понад 20 тис. осіб із числа дітей, молоді та сімей різних
категорій до Дня Матері та Міжнародного дня сім’ї. Проведено обласний
конкурс «Успішна жінка Полтавщини».
Облдержадміністрацією постійно здійснюється ґендерний аналіз кадрового
складу працюючих державних службовців. Під час формування кадрового
резерву на керівні посади в органах виконавчої влади враховується показник
пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі. До всіх
навчальних програм Полтавського обласного Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій включені
навчальні години з питань ґендерної рівності та нормативно-правових засад і
реалізації ґендерної політики. У 2018 році на базі Центру було проведено 10
навчальних заходів з питань гендерної політики, на яких підвищили
кваліфікацію 305 осіб, з них 77 державних службовеців місцевих державних
адміністрацій та територіальних підрозділів, 228 посадових осіб органів
місцевого самоврядування.
Ґендерним ресурсним центром – відділом комунальної установи
«Обласний молодіжний центр» Полтавської обласної ради в рамках програм
«Школа успішного працівника» та «Школа з основ підприємництва» щорічно
проводяться 7 семінарів з ґендерної тематики для учасників цих програм.
Проводиться ґендерний аналіз друкованої інформації на сторінках обласних
видань.
У вересні – листопаді 2018 року проведено 8 дводенних тренінгів на тему:
«Мультидисциплінарний підхід до виявлення, ідентифікації та надання
комплексної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» в м.
Полтава. В рамках заходів відбувся 1 дводенний тренінг для профільних
заступників голів 25 районних державних адміністрацій області, які є головами
районних мультидисциплінарних робочих груп з питань протидії торгівлі
людьми. 7 дводенних тренінгів було проведено для членів вищезазначених
районних МДГ.
У сфері молодіжної політики.
Основний акцент в реалізації обласної Програми – утвердження
патріотизму, духовності, моральності, формування загальнолюдських цінностей,
створення умов для творчого розвитку молоді, інтелектуального

самовдосконалення, формування здорового способу життя та міжнародне
співробітництво. Реалізуючи програму в вище зазначених напрямках,
Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту, в тому числі спільно з
комунальною установою „Обласний молодіжний центр” Полтавської обласної
ради проведено такі обласні заходи, як: проект Регіональний медикопатріотичний конкурс професійної майстерності "Лікар патріот - захисник
України", проект «Кіно просто неба» - показ мотиваційних, соціальних та
патріотичних роликів для молоді, Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу
учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», Військовопатріотичний табір "Мамай - 2018", зльот учасників змагань з військовоприкладної підготовки «Полігон», підтримка проведення призову громадян
області на строкову військову службу у 2018 році, Вишкіл допризовної молоді
«Захисник України», Свято до Дня молоді "Твій простір", Хорольський
аматорський молодіжний фестиваль, відкриті змагання зі спортивних танців
«Гран-Прі Полтавщини», Відкритий Всеукраїнськиї фестиваль зі спортивного
бального танцю «Полтавський вальс -2018», обласний міжвузівський
мистецький фестиваль-конкурс "Студентська весна", обласний проект до
Міжнародного Дня студента «Наша єдина студентська родина», обласний
фестиваль з вуличних танців «Битва Сезону», Школа з основ підприємницької
діяльності "Молодь обирає бізнес" конкурс студентських наукових робіт «Від
студентського самоврядування до самоврядування громад», обласний фестивальконкурс учнівських проектів самоврядування «Ми віримо в гарне майбутнє»,
регіональний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає
здоров’я»,
заходи
в
рамках
інформаційно-профілактичної
акції
«Відповідальність починається з мене», інтерактивне профілактичне заняття з
популяризації здорового способу життя, Екологічна акція "World Cleanup Day",
літній наметовий терапевтичний наметовий табір "Наш шлях», Брейн-ринг
здоровим бути здорово, Виставка акція "Колір крові - вогонь, любов і життя" до
Міжнародного дня пам'яті померлих ВІЛ-СНІДУ тощо.

Інформація про використання коштів обласного бюджету на реалізацію заходів обласної Програми реалізації молодіжної
політики, підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015-2019 роки у 2018 році
№
з/п

Напрями
діяльності

1.

Реалізація
державної
політики
забезпечення
рівних прав
та
можливостей
жінок і
чоловіків

Перелік заходів Програми
1.1.1.Інформаційно-методичні
семінари для посадових осіб різних
рівнів органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування,
причетних до реалізації ґендерної
політики в області.

Виконавці

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту,
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій та
їх спілок
1.1.2. Проводити інформаційноУправління у справах
просвітницькі та культурологічні
сім’ї, молоді та спорту ,,
заходи з питань утвердження
управління культури
ґендерної рівності у суспільстві,
облдержадміністрації,
формування нульової толерантності Комунальна установа
щодо гендерного насильства, торгівлі «Полтавський обласний
людьми і насильства в сім’ї.
молодіжний центр»
Проведення обласного конкурсу
Полтавської обласної ради,
«Успішна жінка Полтавщини» з
райдержадміністрації,
метою відзначення жінок, які своєю рекомендувати
діяльністю сприяють
виконавчим комітетам
державотворенню та є
міських рад за участю
неформальними лідерами в різних
громадських організацій та
галузях суспільства, впливають на
їх спілок
громадське життя області та інших
заходів.
1.1.3. Підготовка статистичних
Управління у справах
збірників «Жінки і чоловіки на
сім’ї, молоді та спорту
Полтавщині», розробка гендерного
Департамент освіти і
портрету Полтавської області,
науки
проведення тематичних опитувань
облдержадміністрації,
населення для всебічного
Головне управління
моніторингу соціальностатистики у Полтавській
демографічної ситуації та оцінки
області, Комунальна

Запланов Виділе Витрач
Реалізовані заходи
ані
ні
ені
кошти кошти кошти
12,0
0
0
1. Семінар «Впровадження гендерних
підходів у діяльність органів державної
влади та органів місцевого самоврядування»

58,0

68,2

68,2

15,0

0

0

1. V обласний Конкурс «Успішна жінка
Полтавщини» 26,7 тис. грн.
2. Підтримка Х ювілейного регіонального
конкурсу «Пані Полтавщини», 3,0 тис. грн.
3. Інформаційна кампанія з нагоди
відзначення Всесвітнього дня протидії
торгівлі людьми , 16,5 тис. грн.
4. Обласна інформаційна кампанія та
вулична акція «Хода за свободу», 22,0 тис.
грн.

-

ефективності реалізації гендерної
політики.

установа „Полтавський
обласний молодіжний
центр” Полтавської
обласної
ради,райдержадміністрації,
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій та
їх спілок
1.1.4. Дотримання гендерного
Структурні підрозділи
балансу та представництва осіб з
облдержадміністрації,
обмеженими можливостями,
територіальні підрозділи
національних меншин тощо при
Центральних органів
формуванні складу консультативно- виконавчої
дорадчих органів при органах
райдержадміністрації,
виконавчої влади та місцевого
рекомендувати
самоврядування
виконавчим комітетам
міських рад
1.1.5. Висвітлення в засобах масової Відділ у справах сім’ї та
інформації прикладів забезпечення
молоді, Департамент
рівних прав та можливостей серед
інформаційної діяльності
жінок та чоловіків на території
та зв’язків з громадськістю
області, в тому числі в питаннях
облдержадміністрації,
запровадження європейських
Комунальна установа
стандартів рівності співробітників та „Полтавський обласний
співробітниць, впровадження
молодіжний центр”
альтернативних моделей організації Полтавської обласної ради,
процесу догляду та виховання дітей райдержадміністрації,
дошкільного віку, забезпечення
рекомендувати
черговості призначення у плановому виконавчим комітетам
порядку, у тому числі при підборі
міських рад за участю
кандидатур центрами зайнятості,
громадських організацій та
жінок і чоловіків на вакантні посади їх спілок
керівників підприємств та
організацій усіх форм власності та їх
структурних підрозділів тощо.

-

0,0

0,0

В області сформовано та діє 31 дорадчий
орган у справах сім’ї та забезпечення рівних
прав та можливостей жінок та чоловіків при
райдержадміністраціях та міськвиконкомах,
розпочато створення відповідних дорадчих
органів при об’єднаних територіальних
громадах області

5,0

6,1

6,1

В рамках інформаційної просвітницької акції
«Від ігри до усвідомлення правил безпечної
поведінки»,4,4 тис. грн. та обласного
інформаційного заходу «Невидимий
батальйон» , 1,7 тис грн.

2.

Реалізація
державної
сімейної
політики

2.1.1. Підтримка проведення
інформаційно–просвітницьких та
культурологічних заходів
спрямованих на популяризацію
сімейних цінностей та родинних
традицій, виховання почуття
батьківської відповідальності, в тому
числі, з нагоди відзначення
Міжнародного дня сім'ї, Дня матері,
Дня батька, фестивалю конкурсу
«Таланти багатодітної родини» та
інших.

Управління у справах
20,0
сім’ї, молоді та спорту
Департаменти освіти і
науки, інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, управління
культури
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій та
їх спілок
2.1.2. Впровадження програми
Управління у справах
10,0
підготовки молоді до подружнього
сім’ї, молоді та спорту
життя та відповідального батьківства, Департамент охорони
в тому числі проведення семінарівздоров’я,
тренінгів в «Школах відповідального облдержадміністрації,
батьківства».
Полтавський обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
2.1.3. Сприяти виданню в часописах рекомендувати
Управління у справах
10,0
виконавчим
та засобах масової інформації
сім’ї, молодікомітетам
та спорту,
міських
рад за участю
матеріалів з сімейної та ґендерної
Департамент
громадських
організацій
проблематики. Висвітлювати
інформаційної
діяльностіта
їх спілок
питання підтримки сімей та
та
комунікацій з
забезпечення рівних прав та
громадськістю
можливостей жінок і чоловіків на
облдержадміністрації,
обласному та місцевих
райдержадміністрації,
телерадіоканалах.
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій та
їх спілок

0

53,4

53,4

1.
Обласна
акція
«Відповідальне
батьківство – щасливе дитинство», 53,4 тис.
грн.
2. Підтримка обласного фестивалю
«Мамо, тато, я – спортивна сім’я», 0,9 тис.
грн.
3.
Фестиваль
розважально-ігрових
програм «Як салатик Олів’є», 8,4 тис. грн.

0,0

0,0

З метою підготовки молоді до сімейного
життя спеціалістами центрів СССДМ області
проведено 217 групових заходів, якими
охоплено 2954 особи. З питань формування
відповідального батьківства проведено 107
групових заходи, в яких взяли участь 1303
особи з числа учнівської, студентської
молоді та молодих сімей.
В консультаційних пунктах при пологових
Інформаційні
кампанії
проведені
в ЗМІ
стаціонарах та
жіночих
консультаціях
з
області
відзначення Всесвітнього
метою з нагоди
формування
усвідомленого
дня
протидії проведено
торгівлі людьми,
батьківства
140 груповий захід,
Всеукраїнської
«16 днів
якими охопленокампанії
803 вагітних
та проти
породіль. В
насильства»,
Європейського
дня боротьби
з
ході
заходів
розповсюджено
1138
торгівлею
відповідна
інформація
екземплярилюдьми,
інформаційних
матеріалів.
була розміщена на сайтах РДА/МВК/ОТГ

0

2.2.1. Здійснювати патронат
соціально незахищених сімей, з
метою надання необхідної допомоги.
Проводити щорічно акції підтримки
сімей, що потребують особливої
соціальної уваги, в тому числі сімей
внутрішньо переміщених осіб,
учасників бойових дій. Зокрема
благодійні акції «Великодній
кошик», «Школярик», до новорічних
та різдвяних свят тощо з залученням
підприємств, установ, організацій
різних форм власності.

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації,
райдержадміністрації та
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад

450,0

453,8

453,8

1. Обласна акція “Школярик” в Полтавській
області 148,5тис. грн.
2. Свята Головної ялинки області 114,0 тис.
грн.
3. Обласна акція «Святий Миколай крокує
Полтавщиною» 63,3 тис грн.
4. Інтеграційний літній табір для сімей в
яких виховуються діти з особливими
потребами. 128,0 тис. грн.
За звітній період від суб’єктів
соціальної роботи надійшла інформація
стосовно 8558 сімей, що можуть потрапити у
складні життєві обставини або перебувають
у складних життєвих обставинах. В 6498
сім’ях спеціалістами центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді проведено
оцінку потреб з метою виявлення потреби в
соціальних послугах.
На обліку центрів соціальних служб
для сім’ї дітей та молоді за 2018 рік
перебувало 2236 сімей (в них 4592 дитини),
які опинилися в складних життєвих
обставинах.
Комплексні соціальні послуги в
рамках соціального супроводу надавалися
987 сім’ям, в тому числі сім’ям
демобілізованих військовослужбовців, які
повернулися
з
території
проведення
антитерористичної операції.
Також
соціальна
допомога
та
підтримка спеціалістів ЦСССДМ надавалася
1393 сім’ям та одиноким особам з числа
внутрішньо переміщених, з них 363 отримали психологічну підтримку; 34 –
направлені до міськрайонних центрів
зайнятості; 180 – надана допомога в
оформленні та відновленні документів.
Відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 21.06.2017 року «Про
затвердження
Порядку
організації
соціальної
та
професійної
адаптації
учасників антитерористичної операції»
центри соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді здійснюють заходи із соціальної
адаптації учасників АТО. Так, протягом
2018 року:
- з метою визначення основних
проблем та шляхів їх розв’язання здійснено
оцінку потреб 1613 сімей учасників АТО,
- 97 сімей учасників АТО отримують
психологічну підтримку,
- з метою оформлення державних
соціальних
допомог
та
субсидій
перенаправлено до закладів соціального
захисту населення 318 учасників АТО,
- до місцевих центрів зайнятості
перенаправлено 105 учасників АТО щодо
працевлаштування та профорієнтації,
- 509 учасників АТО направлено до
медичних закладів на комплексне медичне
обстеження.
Поряд із наданням комплексної
соціальної
підтримки
та
адаптації
демобілізованим військовослужбовцям, які
проходили військову службу в районах
проведення АТО та членів їх сімей в області
міськими та районними центрами СССДМ в
2018 році продовжено здійснення заходів з
організації
відпочинку
(з
наданням
оздоровчих послуг).
У 2018 році з місцевих бюджетів
(районних та міст обласного значення) для
надання оздоровчих послуг в санаторнокурортних закладах області демобілізованим
військовослужбовцям та членам їх сімей
виділено кошти в сумі 1,711 млн. грн.

Протягом 2018 року в санаторнокурортних закладах області отримали
послуги з відпочинку (з наданням
оздоровчих послуг) 231 особа даної
категорії, з них: 106 учасників АТО та 125
членів їх сімей.
Також спеціалістами центрів СССДМ
в 2018 року надавалась соціальна допомога
та підтримка родинам 164 загиблих
учасників антитерористичної операції (83
дитини), з них 43 - в рамках соціального
супроводу: 51 сім’я отримала психологічну
допомогу,
за
сприяння
соціальних
працівників одна особа поставлена на облік
у місцевому центрі зайнятості, 20 сімей
отримали юридичну допомогу, 36 –
гуманітарну допомогу, діти із 18 сімей
влаштовані до дошкільних та шкільних
закладів освіти, 21 сім’я отримали допомогу
в оформленні та відновленні документів,
члени 104 родин залучені до участі в
групових та масових заходах.
В
рамках
реалізації
обласної
Комплексної програми соціального захисту і
соціального забезпечення населення області
на 2013-2020 роки в 2018 році з обласного
бюджету для
проведення
санаторнокурортного оздоровлення членів сімей
загиблих ветеранів війни, з числа учасників
антитерористичної операції виділено 1,240
млн. грн.
Протягом 2018 року центрами
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
було здійснено заходи з організації
проведення
санаторно-курортного
оздоровлення членів сімей загиблих в
антитерористичній операції та учасниківдобровольців АТО.

2.2.2. Проведення інформаційних
кампаній щодо державних
соціальних гарантій соціально
вразливим сім’ям з дітьми.

Департамент праці та
соціального захисту
населення
облдержадміністрації

-

0,0

0,0

2.2.3. Сприяти розвитку
підприємницьких ініціатив молодих
та соціально вразливих сімей, що
проживають у сільській місцевості,
зокрема організації зеленого туризму,
фермерських господарств, сфери
побутових послуг, харчування тощо.

Полтавський обласний
центр зайнятості,
Комунальна установа
«Полтавський обласний
молодіжний центр”
Полтавської обласної ради,
райдержадміністрації

-

0,0

0,0

Станом на 02.01.2018 року послугами з
санаторно-курортного оздоровлення
скористалися 62 особи з числа членів сімей
загиблих учасників АТО та 4 учасникадобровольця АТО, статус яким встановлено
Комісією з визнання та встановлення статусу
учасника-добровольця АТО.
В 2018 році з метою призначення населенню
житлових субсидій спеціалістами мережі
центрів СССДМ області розповсюджено
пам’ятки «Як отримати житлову субсидію»,
розроблену
Департаментом
соціального
захисту
населення облдержадміністрації.
З метою підвищення рівня обізнаності
працює обласна безкоштовна телефонна
«гаряча лінія» - 0800-500-620 та 33
районні(міські) телефонні «гарячі лінії».
В усіх районах області створені і діють
“мобільні соціальні офіси” управлінь праці
та соціального захисту населення та
“соціальні офіси”, що працюють при
територіальних
центрах
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг), затверджені графіки виїзного
обслуговування населення.
У січні-грудні 2018 року базовими
центрами зайнятості проведено 1116
семінарів «Молодь на ринку праці»,
«Особливості
зайнятості
молоді»
та
«Оволодій новою професією», в яких взяли
участь 6,0 тис. безробітних.
До
участі
у
372
семінарах
«Запобігання нелегальній трудовій міграції,
торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці»
залучено 1403 молодих безробітних.
Регіональною службою зайнятості в
рамках системи орієнтації безробітних на
підприємництво та самозайнятість, яка дає

2.3.1. Проводити семінари-тренінги
для дільничних інспекторів УМВС,
посадових осіб органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування з
питань запобігання насильству в сім’ї
та торгівлі людьми.

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації
спільно з Головним
управлінням Національної
поліції України в
Полтавській області,
Полтавським обласним
центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій та
їх спілок

15,0

0

0

необхідні знання для започаткування малого
бізнесу, у січні-грудні 2018 року проведено
788
семінарів
із
спрямування
на
підприємництво та самозайнятість за участю
2,7 тис. молодих безробітних.
До участі у 378 інформаційних
семінарах
«Як розпочати свій
бізнес?» залучено 1402 молодих безробітних.
Проведено 201 семінар з питань
організації зеленого туризму за участю 645
молодих безробітних.
Для жителів села проведено 209
навчальних семінарів «Ефективне ведення
сільського господарства», в яких взяло
участь 669 молодих безробітних.
Проведено 5 навчальних семінарів для
посадових осіб органів виконавчої влади та
місцевого
самоврядування,
соціальних
працівників, які працюють у сфері
попередження насильства в сім’ї;
У вересні – листопаді 2018 року проведено 8
дводенних
тренінгів
на
тему:
«Мультидисциплінарний
підхід
до
виявлення,
ідентифікації
та
надання
комплексної
допомоги
особам,
які
постраждали від торгівлі людьми» в м.
Полтава. В рамках заходів відбувся 1
дводенний
тренінг
для
профільних
заступників голів 25 районних державних
адміністрацій області, які є головами
районних мультидисциплінарних робочих
груп з питань протидії торгівлі людьми. 7
дводенних тренінгів було проведено для
членів вищезазначених районних МДГ.
В звітному періоді спеціалістами міських та
районних центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді області спільно з
управліннями
соціального
захисту
населення, службами у справах дітей,

2.3.2. Впровадження корекційних
програм з особами, що вчинили
насильство в сім’ї. Забезпечити
навчання спеціалістів
райдержадміністрацій/міськвиконком
ів за Програмою підготовки
спеціалістів, які впроваджують
корекційні програми з особами, що
вчинили насильство в сім’ї.

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту ,
Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
Полтавський обласний
центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій та
їх спілок

25,0

40,7

2.3.3. Підтримка заходів, які
реалізуються центрами соціальнопсихологічної допомоги соціально
вразливим категоріям населення,
кризовими центрами для жінок.

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту ,
Департамент охорони
здоров’я, Департамент
освіти і науки,
Департамент соціального
захисту населення, служба
у справах дітей
облдержадміністрації,
Полтавський обласний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та

199,00

199,00

закладами охорони здоров’я, відділами
освіти та представниками органів місцевого
самоврядування проведено 66 нарад щодо
негайного реагування на випадки насильства
в сім’ї та надання необхідної допомоги
потерпілим.
40,7 З 21 по 23 листопада та з 03 по 05 грудня
2018 року відбулося навчання 31 фахівця з
міст та районів області по програмі
«Підготовка фахівців до впровадження
корекційних програм з особами, що вчинили
домашнє
насильство»,
розробленої
Управлінням у справах сім’ї, молоді та
спорту облдержадміністрації спільно з
Департаментом
освіти
і
науки
облдержадміністрації.
Даний
захід
спрямований
на
запровадження
комплексного підходу до запобігання та
протидії домашньому насильству в області.
Це перший етап навчання під час якого
спеціалісти набули знання щодо напрямків
державної політики протидії домашньому
насильству, психології агресивної поведінки,
поведінки
жертви
та
проблеми
страждань,ознайомляться з психологічними
чинниками, які впливають на виникнення
насильства та ін. 40,7 тис. грн.
199,00 Забезпечення
фінансову
підтримку
Кризового центру адаптації для жінок, які
опинилися в складних життєвих обставинах
в рамках обласного заходу з тимчасової
підтримки сімей, які опинилися в складних
життєвих обставинах. 199 тис. грн.
З метою соціальної підтримки та
запобігання
відмов
жінок
від
новонароджених дітей в регіоні забезпечено
діяльність
Полтавського
обласного
соціального центру матері та дитини для
тимчасового проживання жінок на 7-9 місяці

молоді,управління
Міністерства внутрішніх
справ України в
Полтавській області,
райдержадміністрації,
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій та
їх спілок

2.3.4. Підтримка заходів у рамках
Всеукраїнських акцій «16 днів проти
насильства» та інших інформаційних
кампаній. Розробка, тиражування та
розповсюдження буклетів, плакатів
та іншої літератури, спрямованої на
профілактику насильства в сім’ї,
протидію торгівлі людьми,
забезпечення рівних прав та
можливостей жінок та чоловіків та
популяризацію сімейних цінностей,
виховання відповідального
батьківства та збереження рівня
репродуктивного здоров’я.

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
Департамент
інформаційної діяльності
та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації
спільно з Полтавським
обласним центром
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій та
їх спілок

2.3.5. Забезпечити роботу
телефонних «гарячих ліній» центрів

Полтавський обласний
центр соціальних служб

28,0

-

37,6

37,6

вагітності та матерів з дітьми віком від
народження до 18 місяців, які опинилися в
складних
життєвих
обставинах,
що
перешкоджають виконанню материнського
обов’язку.
Протягом 2018 року в закладі перебувало 4
жінки з новонародженими дітьми, яким
соціальні працівники закладу та відповідних
центрів СССДМ надають соціальні послуги з
метою адаптації жінок в новому середовищі,
вирішення
психологічних
проблем,
налагодження стосунків з рідними та
соціалізації
жінок
для
подальшого
проживання в громадах.
Обласні інформаційно-просвітницькі акції:
- «Гендерно зумовлене насильство.
Усвідомлення.
Розуміння.
Протидія»
транслювалися ролики соціальної реклами,
розповсюджувалася інформація на сайтах
РДА/МВК/ОТГ, 11,7
- Інформаційно
просвітницька
кампанія «Я проти насильства», и 14,1 тис.
грн.
- Інформаційна кампанія в рамках
обласної акції «16 днів проти насильства»,
10,1 тис. грн.
- Арт майстерня «Милосекрдя, добра
та миру», 1,7 тис. грн.
З метою поінформованості населення щодо
проблем насильства в сім’ї, підвищення
громадської свідомості та рівня правової
культури з даного питання, спеціалістами
центрів СССДМ області під час проведення
352 групових заходи (6591 учасник), 43
тематичних
виступи
на
місцевих
радіоканалах,
розповсюджено
8387
екземплярів тематичних листівок.
З питань подолання кризових ситуацій в
сім’ї до спеціалістів «Телефону довіри»

3.

соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді області з питань подолання
кризових ситуацій в сім’ї, в тому
числі насильства в сім’ї, протидії
торгівлі людьми.
Реалізація 3.1.1. Підтримка проведення
державної міжнародних, всеукраїнських та
молодіжної регіональних заходів, спрямованих
політики на розвиток творчих ініціатив
молоді, інтелектуальний розвиток,
залучення молоді до співпраці з
органами виконавчої влади,
відзначення Дня молоді та
Міжнародного Дня студента.

для сім’ї, дітей та молоді

Відділ у справах сім’ї та
молоді
облдержадміністрації,
Комунальна установа
„Полтавський обласний
молодіжний центр”
Полтавської обласної
ради,
райдержадміністрації,
рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій
та їх спілок

380,00

Полтавського обласного центру СССДМ та
11 «гарячих» телефонних ліній центрів
СССДМ області надійшло 308 телефонних
дзвінків від 308 абонентів, з них 9 – щодо
домашнього насильства.
210,00 210,00 1. Хорольський аматорський молодіжний
фестиваль – 5,5 тис.грн.;
2. Всеукраїнський фестиваль дитячих та
юнацьких команд КВН «Первосміх –
2018» - 4,9 тис.грн.;
3.Обласний міжвузівський мистецький
фестиваль-конкурс "Студентська весна" –
10,5 тис.грн.;
4. Регіональний етап Всеукраїнського
конкурсу учнівської та студентської
творчості «Змагаймося за нове життя!»,
присвячений Лесі Українці – 17,9 тис.грн;
5. Полтавський регіональний етап
Міжнародної програми «Студентська
республіка» – 118,0 тис.грн.;
6. Обласний фестиваль-конкурс учнівських
проектів самоврядування «Ми віримо в
гарне майбутнє» серед учнів
загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладів - 9,4 тис.грн.;
7. Освітньо-розважальних захід для
Полтавців "Арт-пікнік у дендропарку" –
4,4 тис.грн.;
8. Тренінг "Участь молоді у житті
громади" – 2,8 тис.грн.;
9. Обласний етап фестивалю Дружин юних
пожежних – 3,0 тис.грн.;
10. Проект "Кіно просто неба" – 5,4
тис.грн.
11. Обласний проект до Міжнародного Дня
студента «Наша єдина студентська
родина» - 20,0 грн.;

3.2.1. Підтримка проведення
міжнародних, всеукраїнських та
регіональних заходів, спрямованих
на патріотичне та військовопатріотичне виховання молоді,
відзначення видатних дат, в тому
числі військово-патріотичних
заходів "Заграва" та "Жіночий
батальйон", "Джура" ("Сокіл") та
інших.

Відділ у справах сім’ї та
молоді, управління
культури
облдержадміністрації,
Комунальна установа
„Полтавський обласний
молодіжний центр”
Полтавської обласної
ради,райдержадміністраці
ї, рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій
та їх спілок

300,00

3.3.1. Підтримка проведення
міжнародних, всеукраїнських та
регіональних заходів, спрямованих
на формування здорового способу
життя та профілактику негативних
явищ в молодіжному середовищі.

Відділ у справах сім’ї та
молоді, управління
культури
облдержадміністрації,
Комунальна установа
„Полтавський обласний
молодіжний центр”
Полтавської обласної
ради,
райдержадміністрації,
рекомендувати

100,00

12. Забезпечення участі талановитообдарованої молоді у міжнародних та
всеукраїнських заходах – 8,2 тис.грн.
300,00 300,00 1. Урочисті проводи призовної молоді
Полтавщини до лав Збройних Сил України
– 48,6 тис.грн.;
2.Вишкіл допризовної молоді «Захисник
України» - 84,9 тис.грн.;
3. Зльот учасників змагань з військовоприкладної підготовки "Полігон" – 45,4
тис.грн.;
4. Обласний проект до Міжнародного Дня
студента «Наша єдина студентська
родина» - 74,0 грн.;
5. Військово-патріотичний табір "Мамай 2018" – 7,5 тис.грн.;
6. Щорічний обласний військовопатріотичний проект "Жіночий батальйон"
– 23,9 тис.грн.;
7. Регіональний медико-патріотичний
конкурс професійної майстерності "Лікар
патріот - захисник України" – 2,0 тис.грн.;
8. Забезпечення участі талановитообдарованої молоді у міжнародних та
всеукраїнських заходах – 13,7 тис.грн.
100,00 100,00 1. Регіональний етап Всеукраїнської
благодійної акції «Серце до серця» – 24,8
тис.грн.;
2. Екологічна акція "World Cleanup Day" –
4,2 тис.грн.;
3. Виставка акція "Колір крові - вогонь,
любов і життя" до Міжнародного дня
пам'яті померлих ВІЛ-СНІДУ - 6,0
тис.грн.;
4. Цикл тренінгів в рамках акції Відповідальність починається з мене – 11,3

виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій
та їх спілок

3.4.1. Підтримка проведення
міжнародних, всеукраїнських та
регіональних заходів, спрямованих
на організацію первинної та
вторинної зайнятості молоді,
розвиток підприємницьких
ініціатив, профорієнтаційну роботу
з молоддю.

Відділ у справах сім’ї та
молоді, управління
культури
облдержадміністрації,
Комунальна установа
„Полтавський обласний
молодіжний центр”
Полтавської обласної
ради,райдержадміністраці
ї, рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій
та їх спілок
3.5.1. Підтримка проведення
Відділ у справах сім’ї та
міжнародних семінарів, тренінгів, молоді, управління
засідань за круглим столом,
культури
форумів, конференцій, фестивалів, облдержадміністрації,
акцій, концертів, конкурсів, тощо за Комунальна установа
участю представників міжнародних „Полтавський обласний
та вітчизняних молодіжних
молодіжний центр”

70,00

70,00

95,00

95,00

тис.грн.
5. Щорічний конкурс студентських
наукових робіт «Від студентського
самоврядування – до самоврядування
громад» – 20 000,00 грн.
6. Інтерактивне профілактичне заняття з
популяризації здорового способу життя –
2,2 тис.грн.;
7. Акція "Молодь за здоровий спосіб
життя" в рамках фестивалю
"Решетилівська весна - 2018" – 29,8
тис.грн.;
8. Забезпечення участі талановитообдарованої молоді у міжнародних та
всеукраїнських заходах – 1,7 тис.грн.
70,00 1. Літній наметовий терапевтичний
наметовий табір «Наш шлях» – 8,0
тис.грн.;
2. Міжнародний молодіжний форум
"Training Camp - 2018" – 40,0 тис.грн.;
3.Школа з основ підприємниької
діяльності "Молодь обирає бізнес" – 7,9
тис.грн.;
4. Свято до Дня молоді "Твій простір" – 14
тис.грн.;
5. Забезпечення участі талановитообдарованої молоді у міжнародних та
всеукраїнських заходах – 0,1 тис.грн.
95,00 1.Відкритий Всеукраїнськиї фестиваль зі
спортивного бального танцю
«Полтавський вальс -2018» - 7,8 тис.грн.;
2. Всеукраїнські змагання зі спортивних
бальних танців «Кубок Полтавщини –
2017» - 8,5 тис.грн.;
3.Брейн-ринг для підлітків з популяризації

6.

Забезпечення
висвітлення
реалізації
заходів
програми.

організацій, участь українських
молодіжних делегацій у цих
заходах.

Полтавської обласної
ради,райдержадміністраці
ї, рекомендувати
виконавчим комітетам
міських рад за участю
громадських організацій
та їх спілок

6.1.1. Створення єдиного
інформаційного веб-ресурсу з
метою інформування населення
щодо реалізації заходів з
молодіжної, сімейної та гендерної
політики в сучасному
інформаційному просторі.
6.1.2. Розміщення зовнішньої
соціальної реклами шляхом
залучення засобів масової
інформації, інформаційних
агентств, інших засобів масової
комунікації, у тому числі мережі
Інтернет та соціальних мереж

Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації,
Комунальна установа
«Обласний молодіжний
центр» Полтавської
обласної ради
Управління у справах
сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації

27,2

27,2

27,2

195,0

195,0

195,0

здорового способу життя – 5,0 тис.грн.;
4. Обласний молодіжний проект
"Полтавщина великодня" – 22,6 тис.грн.;
5. Регіональний етап Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Молодь обирає
здоров’я» – 4,2 тис.грн.;
6. Ректорський бал "Молодь і освітній
олімп" – 4,2 тис.грн.;
7. Відкриті змагання зі спортивних танців
«Гран-Прі Полтавщини» – 8,0 тис.грн.;
8. Всеукраїнський фестиваль зі спортивного
бального танцю "Дует - 2018" – 8,8 тис.грн.;
9. Фестиваль з вуличних танців "Битва
сезону" – 7,7 тис.грн.;
10. Тернір з інтелктуальних ігор Що? Де?
Коли? По республіканськи – 1,0 тис.грн.;
11. Забезпечення участі талановитообдарованої молоді у міжнародних та
всеукраїнських заходах – 17,2 тис.грн.
Функціонування інформаційних вебресурсів Управління – 27,2 грн.грн.

Пряма трансляція обласного проекту до
Міжнародного дня студента "Наша Єдина
студентська родина" – 10 тис.грн.;
Розробка, висвітлення та розміщення
зовнішньої реклами заходів програми –
140 тис.грн.

