
 

 

Додаток 2 

до Програми 

 

 

 

Заходи щодо виконання Соціальної комплексної програми підтримки сім`ї та дітей,  

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Миколаївській області на 2017-2021 роки 

 

№  

з/п 
Зміст заходу 

Відповідальні 

виконавці 

Джерело 

фінансу -

вання 

Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення   

(тис. гривень) * 

Всього У тому числі за роками 

2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Розділ 2.   ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 
 

2.1.1. Проводити семінари, «круглі 

столи», конференції та інші 

заходи з питань запобігання 

асоціальним проявам у сім’ї, 

передусім жорстокості та 

насильству. 

Департамент соціального 

захисту населення 

Миколаївської 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи 

об’єднаних 

територіальних громад, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного 

значення) рад 

(за узгодженням). 

 

 

Обласний 

бюджет 

 

676,7 121,0 129,5 136,4 142,5 147,8  

Місцевий 

бюджет 

У межах затверджених асигнувань  

   

2.1.2. Здійснювати організаційну Департамент соціального Обласний 48,8 8,3 9,2 9,9 10,4 11,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

підтримку та сприяти 

громадським організаціям, 

фондам у проведенні обласних 

і регіональних заходів, 

спрямованих на   запобігання 

та протидію домашньому 

насильству. 

 

 

захисту населення 

Миколаївської 

облдержадміністрації. 

 

бюджет 

 

2.1.3. Забезпечити проведення через 

засоби масової інформації 

інформаційно-просвітницької 

роботи з питань запобігання 

домашньому насильству та 

жорстокому поводженню з 

дітьми. 

 

Райдержадміністрації, 

виконавчі органи 

об’єднаних 

територіальних громад, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного 

значення) рад  

(за узгодженням). 

 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

 

2.1.4. Забезпечити раннє виявлення, 

облік та соціальний супровід 

сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

з метою подолання сімейного 

неблагополуччя. 

 

Районні та міські центри 

соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді (за 

узгодженням), 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи 

об’єднаних 

територіальних громад. 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

2.1.5. Здійснювати систематичні 

профілактичні заходи щодо 

запобігання та протидії 

домашньому насильству в 

сім'ях, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

 

 

Райдержадміністрації, 

територіальні громади, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного 

значення) рад  

(за узгодженням), 

районні та міські центри 

соціальних служб для 

сім`ї, дітей та молоді, 

служби у справах дітей 

райдержадміністрацій (за 

узгодженням), 

виконавчих органів 

міських (міст обласного 

значення) рад, 

головне управління 

Національної поліції в 

Миколаївській області (за 

узгодженням). 

 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

 

2.1.6. Здійснювати моніторинг 

висвітлення у засобах масової 

інформації матеріалів з питань 

запобігання домашньому 

насильству та жорстокому 

поводженню з дітьми. 

Департамент соціального 

захисту населення 

Миколаївської 

облдержадміністрації,  

управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

 

 



4 

Продовження додатка 2 

до Програми 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

громадськістю 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

виконавчі органи 

об’єднаних 

територіальних громад, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного 

значення) рад  

(за узгодженням). 

 

 

2.1.7 Забезпечити роботу мобільних 

бригад соціально-

психологічної допомоги 

особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі з 

метою виявлення та 

запобігання домашньому 

насильству та/або насильству 

за ознакою статі   

 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи 

об’єднаних 

територіальних громад, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного 

значення) рад  

(за узгодженням). 

У межах наявного фінансового ресурсу  
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2.1.8 Забезпечити функціонування 

закладів, які надають соціальні 

послуги, направлені на 

підтримку осіб та сімей, які 

опинилися у складних 

життєвих обставинах, осіб, які 

постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства 

за ознакою статі, торгівлі 

людьми    

 

райдержадміністрації, 

виконавчі органи 

об’єднаних 

територіальних громад, 

виконавчі органи міських 

(міст обласного 

значення) рад  

(за узгодженням). 

У межах наявного фінансового ресурсу 

  Усього:  725,5 129,3 138,7 146,3 152,4 158,8  

у тому числі кошти: 

обласного бюджету 

 725,5 129,3 138,7 146,3 152,4 158,8  

місцевого бюджету  У межах затверджених асигнувань  

 

Примітка *Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається рішенням обласної ради під час затвердження та 

виконання обласного бюджету Миколаївської області на відповідний бюджетний рік. 

 

 

Директор департаменту соціального  

захисту населення облдержадміністрації           О.ЄЛЬЧІЄВА 

 

 


