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4. Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми 

 

Обласна комплексна програма підтримки сім’ї,  запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми на 

період до 2025 року  
(назва програми) 
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1. 1) Проведення обласних 

культурно - мистецьких, 

інформаційно-

просвітницьких заходів, 

благодійних акцій, 

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 

антитерористич-ної операції 

та операції об’єднаних сил 

Управління   сім’ї   

та молоді,   

департамент 

соціального   захисту 

населення 

облдержадміністрації

, Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

рад територіальних 

громад, громадські 

організації  

(за згодою) 

  55,0      0    

 

У закладах освіти області 

протягом звітного періоду із 

дотриманням 

карантинних обмежень 

організовано та проведено 

святкові заходи (День сім’ї, 

День матері тощо), 

культурологічні, благодійні та 

соціальні акції з питань сім’ї. 

     Практичні психологи та 

соціальні педагоги освітніх 

закладів області 

протягом вказаного періоду 

надали консультативну допомогу 

з питань ефективного планування 

сім’ї. З проблем статевого 

виховання у закладах загальної 

середньої освіти зазначеними 

фахівцями проведено 

профілактичні бесіди. 

     З попередження насильства в 

учнівському середовищі у 
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закладах загальної середньої 

освіти області практичними 

психологами проведено 

анкетування на теми: ,,Чи 

потерпаєте ви від насильства?”, 

,,Молодь і протиправна 

поведінка”, ,,Попередження 

насильства над підлітками”, ,,Моє 

життя в сім’ї та школі”, 

,,Проблеми шкільного 

насильства”, ,,Які явища 

сімейного життя ви вважаєте 

фактором домашнього 

насильства?”.  

     У закладах загальної середньої 

освіти області оформлено 

куточки довіри 

(,,Завжди готові вам допомогти”, 

,,Права дітей”) з переліком 

організацій і 

телефонів довіри, до яких можна 

звернутися з приводу насильства 

в сім’ї. 

     З нагоди відзначення 18 

листопада Європейського дня 

захисту дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального 

насильства в закладах освіти 

області організовано конкурси 

малюнків на теми: ,,Дитинство 

без насилля”, ,,Учні 

проти насильства”, ,,Ростемо без 

насилля”, ,,Щасливе дитинство” 

та ін. 

     У бібліотеках закладів освіти 

функціонували тематичні 

виставки 

літератури: „Захист дітей від 

насильства”, „Ні! Насильству!”, 

„Розвиток у сучасної учнівської 

молоді культури толерантності” 

тощо. 

     У закладах освіти області 
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протягом звітного періоду із 

дотриманням 

карантинних обмежень 

організовано та проведено 

профілактичні бесіди, 

виховні години, міні-лекції, 

засідання круглих столів, уроки 

толерантності на теми: „Торгівля 

людьми – сучасний прояв 

рабства”, „Злочини проти волі, 

честі та гідності людини”, 

„Правові гарантії щодо 

працевлаштування молоді”, 

„Проблеми торгівлі людьми та 

конкретні заходи в цьому 

напрямі”, „Рабство – соціальна 

проблема”, „Безпритульність.   

Викрадення дітей та торгівля 

людьми”, „Шляхи потрапляння 

українських громадян до рук 

торговців людьми”, „Причини 

поширення торгівлі людьми у 

світі та Україні”, „Гуманізм – 

найважливіша умова мирного 

співіснування”, “Запобігання 

торгівлі людьми”, „Дитяча праця 

в законодавстві України”, 

„Торгівля людьми: історичний 

огляд та проблеми 

самовизначення”, „Що потрібно 

знати українським громадянам, 

які збираються працювати або 

навчатися за кордоном?”, 

„Правда про торгівлю людьми”, 

„Живий товар”, „Запобігання 

сексуальній експлуатації дітей”, 

„Торгівля людьми – злочин проти 

особистості” та ін. 

2. Cприяння громадським 

організаціям у проведенні 

просвітницьких заходів, 

спрямованих на 

формування 

Управління   сім’ї   

та молоді,   

департамент 

соціального   захисту 

населення 

  26,5      0    

     З метою формування у 

суспільстві рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків, подолання 

стереотипних уявлень про роль 
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відповідального 

батьківства, ведення 

здорового способу життя, 

пропаганду сімейних 

цінностей, збереження 

репродуктивного здоров'я; 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків 

облдержадміністрації

, Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

рад територіальних 

громад, громадські 

організації  

(за згодою) 

чоловіка і жінки, рівного 

розподілу обов’язків щодо 

виховання дітей у закладах освіти 

області проведено бесіди, зустрічі 

за круглим столом, рольові ігри, 

диспути, години класного 

керівника, тренінги, конкурси 

малюнків, лекції, усні журнали на 

теми: 

„Ґендерна рівність між чоловіком 

та жінкою в суспільстві”, „Етика 

взаємин 

хлопців і дівчат”, „Законодавство 

України про ґендерну рівність”, 

„Стать і ґендер”, „Аналізуємо 

ґендерні стереотипи”, „Сім’я – 

партнерство статей”, 

„Ґендерному паритету – бути!”, 

„Ґендерний розвиток підлітків”, 

„Вплив ґендерних стереотипів на 

формування особистості 

школяра”, „Ґендер у сім’ї, на 

роботі, в політиці” та ін. 

3. Організація та проведення 

святкових заходів для дітей 

та сімей, які потребують 

соціальної уваги та 

підтримки, з нагоди 

новорічно-різдвяних та 

великодніх свят, Дня 

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 

Тернопільському обласному 

перинатальному центрі 

,,Мати і дитина” тощо 

Управління   сім’ї   

та молоді, 

департамент 

соціального   захисту 

населення 

облдержадміністрації

, Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

рад територіальних 

громад, громадські 

організації  

(за згодою) 

  255,0 41,0 55,0 50,0 89,6  89,6    

     Відповідно до Указу 

Президента України від 7 травня 

2021 року №188/2021 за 

материнську самовідданість, 

зразкове виховання дітей, 

забезпечення умов для всебічного 

розвитку 54 жінкам 

Тернопільщини присвоєно 

почесне звання України «Мати-

героїня».  

     24 вересня 2021 року в 

Тернопільській обласній 

філармонії було проведено 

урочисте нагородження матерів 

почесним званням України            

,, Мати-героїня”.       

Відповідно до розпорядження 

голови облдержадміністрації  

від 26.11.2021 № 722/01.02-01 

,,Про організацію та проведення в 
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області свята Миколая, 

новорічних і різдвяних свят для 

дітей та юнацтва були проведені 

благодійна програма ,,Миколай 

дарує радість” та благодійна акція 

,, від Миколая до Різдва”. 

 

4. Проведення навчань, 

семінарів та тренінгів для 

представників 

територіальних громад 

щодо налагодження роботи 

з сім’ями, які  опинилися в 

складних життєвих 

обставинах, та потребують 

соціальної уваги та 

підтримки 

Управління   сім’ї   

та молоді,   

департамент 

соціального   захисту 

населення 

облдержадміністрації

, Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

рад територіальних 

громад, громадські 

організації  

(за згодою) 

  9,0 5,0 5,0 7,0   0    

     Обласним центром соціальних 

служб 01.04.2021 року для 

спеціалістів з питань соціальної 

роботи об’єднаних 

територіальних громад області 

проведено вебінар на тему 

«Особливості проведення 

оцінювання потреб сім’ї та особи 

у територіальній громаді» (80уч.) 

15 червня 2021 року проведення 

онлайн-семінар на тему: 

«Проблеми та причини 

узалежненості. Організація 

надання соціальних послуг в 

громаді узалежненим особам»  

(60 уч.) 

     30 червня 2021 року для 

працівників органів державної 

влади та місцевого 

самоврядування проведення 

навчання на тему: «Запобігання 

та протидія домашньому 

насильству» (91уч.) 

      14 квітня 2021 року службою 

у справах дітей 

облдержадміністрації здійснено 

організаційно-методичне 

забезпечення проведення 

вебінару на тему: ,,Забезпечення 

соціального захисту дітей, які 

постраждали від жорстокого 

поводження, насильства’’ (на 

платформі Zoom); 

      24 листопада  2021 року в 

рамках тренінгу «Ведення 

випадку сімей та осіб, які 
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опинилися в складних життєвих 

обставинах» для 14 фахівців із 

соціальної роботи обласним 

центром соціальних служб 

проведено навчальний модуль 

«Що потрібно знати про домашнє 

насильство».  

     Протягом листопада-грудня 

2021 року проведено семінари-

навчання для новопризначених 

працівників служб у справах 

дітей Кременецького, 

Тернопільського та Чортківського 

районів на тему:,,Нові 

компетенції працівників служб у 

справах дітей органів місцевого 

самоврядування в рамках 

адміністративно-територіальної 

реформи’’. 

     10 грудня 2021 року проведено 

навчання для працівників 

ювенальної превенції ГУНП у 

Тернопільсьській області щодо 

порядку взаємодії працівників 

поліції та служб у справах дітей 

територіальних громад в системі 

соціально-правового захисту 

дітей. (40/) 

      

5. Проведення у 

загальноосвітніх закладах 

занять, інформаційно-

просвітницьких заходів, 

лекцій, тренінгів, бесід, 

виставок, інформаційних 

кутків, обласних тижнів 

правових знань з питань 

підготовки молоді до 

подружнього життя,  

ефективного планування 

сім’ї, відповідального 

батьківства; формування 

нульової толерантності до 

Управління освіти і    

науки; охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації

, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

рад територіальних 

громад (за згодою) 

- - - - - - - - - - - - 

     У закладах освіти області 

протягом звітного періоду із 

дотриманням карантинних 

обмежень організовано та 

проведено святкові заходи (День 

сім’ї, День матері тощо), 

культурологічні, благодійні та 

соціальні акції з питань сім’ї. 

Практичні психологи та соціальні 

педагоги освітніх закладів області 

протягом вказаного періоду 

надали консультативну допомогу 

з питань ефективного планування 

сім’ї. З проблем статевого 
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проявів домашнього 

насильства; щодо 

забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і 

чоловіків; інформування 

учнівської та студентської 

молоді щодо ризиків 

потрапляння в ситуації 
торгівлі людьми 

виховання у закладах загальної 

середньої освіти зазначеними 

фахівцями проведено 

профілактичні бесіди.  

     З попередження насильства в 

учнівському середовищі у 

закладах загальної середньої 

освіти області практичними 

психологами проведено 

анкетування на теми: ,,Чи 

потерпаєте ви від насильства?”, 

,,Молодь і протиправна 

поведінка”, ,,Попередження 

насильства над підлітками”, ,,Моє 

життя в сім’ї та школі”, 

,,Проблеми шкільного 

насильства”, ,,Які явища 

сімейного життя ви вважаєте 

фактором домашнього 

насильства?”. У закладах 

загальної середньої освіти області 

оформлено куточки довіри 

(,,Завжди готові вам допомогти”, 

,,Права дітей”) з переліком 

організацій і телефонів довіри, до 

яких можна звернутися з приводу 

насильства в сім’ї.  

     З нагоди відзначення 18 

листопада Європейського дня 

захисту дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального 

насильства в закладах освіти 

області організовано конкурси 

малюнків на теми: ,,Дитинство 

без насилля”, ,,Учні проти 

насильства”, ,,Ростемо без 

насилля”, ,,Щасливе дитинство” 

та ін. Крім цього, на засіданнях 

методичних об’єднань 

практичних психологів та 

соціальних педагогів розглянуто 

питання соціального супроводу 

дітей трудових мігрантів.               



9 

 
Працівники закладів 

інституційного догляду та 

виховання дітей здійснювали у 

2020/2021 н.р. соціальний 

супровід 115 дітей із категорії 

дітей із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

(онлайн-спілкування, телефонні 

розмови, консультації з дитиною, 

її батьками, законними 

представниками щодо наявних 

проблем у сім’ї, необхідної 

допомоги, відповідального 

ставлення батьків до виконання 

своїх обов’язків по догляду та 

вихованню дитини і т.д.). 

6. Виявлення, облік, надання 

соціальних послуг та 

здійснення соціального 

супроводу сімей, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

районні державні 

адміністрації, 

виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

рад територіальних 

громад (за згодою) 

- - - - - - - - - - - - 

     На обліку центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

перебувало 270 сімей та осіб (у 

них 490 дитини), в яких є 

постраждалі від насильства чи 

жорстокого поводження з дітьми. 

У сім’ях  здійснено оцінку 

потреб, соціальним супроводом 

охоплено 37 сімей, в 193 

здійснено кризове та екстрене 

втручання, у всіх сім’ях 

проведено консультування та 

соціально-профілактичну роботу. 

      З метою забезпечення 

соціальної підтримки сімей,  які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах, в умовах 

цілодобового стаціонару діє 

Тернопільський обласний центр 

соціально-психологічної 

допомоги «Родина». У закладі  

проживало 30 осіб, з них 3 сім’ї 

(4 дітей) та 9 осіб, які 

постраждали від насильства. Ще 

40 осіб проживали в центрі 

соціально-психологічної 

допомоги «Родинний затишок», з 
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них 16 осіб постраждалих від 

насильства. (80/). 

7. Проведення  інформаційно-

просвітницьких кампаній,  

виготовлення та поширення 

соціальної рекламної 

продукції щодо  пропаганди 

позитивного іміджу сім'ї та її 

соціальної підтримки; форм, 

причин та наслідків 

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 

управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки; департамент 

соціального захисту 

населення, служба у 

справах дітей  

обласної державної 

адміністрації, 

райдержадміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб,  

громадські 

організації (за 

згодою) 

  121,2      0    

     Громадською організацією 

«ТМЖК «Відродження нації» в 

області реалізувався проєкт 

«Спільними зусиллями влади та 

громади проти насильства» за 

підтримки Пакт та Уряду Канади. 

Проведено 9 кущових круглих 

столів для представників 

територіальних громад 

Тернопільської області. 

Відповідно до Порядку 

проведення конкурсу з 

визначення програм (проєктів, 

заходів), розроблених обласними 

громадськими організаціями осіб 

з інвалідністю затвердженого 

рішенням обласної ради від 

11.11.2020 № 1741 ,,Про обласну 

комплексну програму соціальної 

підтримки малозахищених верств 

населення ,,Турбота” на 2021-

2025 роки, Тернопільській 

обласній організації 

Всеукраїнської громадської 

організації інвалідів ,,Українське 

товариство глухих” були виділені 

кошти в сумі 100,0 тис.грн. на 

впровадження заходу ,,Контакт-

сервіс-центр” в Тернопільській 

області. 

     Обласним центром соціальних 

служб розроблено, виготовлено 

та розповсюджено інформаційні 

буклети та листівки «СТОП 

домашньому насильству», 

«Подбай про власну безпеку», в 

яких містяться поради жінкам, які 

потерпають від домашнього 

насильства, перелік установ та 

організацій, куди можна 

звернутися у випадку насильства, 
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викладено номери «гарячих» 

телефонних ліній. (25/) 

 

8. 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” 

Управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки; департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

інститути 

громадянського 

суспільства (за 

згодою) 

  73,0 16,0 16,0 25,0   0    

     29 листопада 2021 року в 

рамках відзначення Всесвітньої 

акції «16 днів проти насильства»  

ГО ТМЖК ,,Відродження нації”   

організовано проведено прес-

брифінг щодо реалізації політики 

протидії торгівлі людьми. 

     3 грудня 2021 року у ТРЦ 

"Подоляни" за сприяння ГУ 

Національної соціальної сервісної 

служби у Тернопільській області 

та ТМЖК "Відродження нації" 

проведена мистецька виставка 

робіт художниці Марії Ділай. 

Понад рік художниця з 

Тернополя висловлювала - 

відображала свої негативні емоції 

мовою фарб. «Насилля», 

«Агресія», «Зрада», «Приціл», «Я 

хотіла жити», «Зламані крила» — 

лише кілька назв її картин, які 

відображають її переживання, 

стан душі, життєві труднощі.  

     Тернопільським обласним 

центром соціально-психологічної 

допомоги ,,Родина”  та Головним 

управлінням Національної поліції 

в Тернопільській області надані 

консультації та проведено лекції з 

питань попередження насильства 

в сім’ї ,,Ти гідна бути щасливою”.      

Проведено профілактичні бесіди 

щодо подолання та протидії 

домашньому насильству. 

     У закладах та установах освіти 

Тернопільської області 

організовано та проведено: 

засідання круглих столів, міні-

лекції, інформаційно-

просвітницькі та виховні години, 
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профілактичні акції, психолого-

педагогічні семінари: „Дитинство  

без  насилля:  суспільство,  школа  

і  сім’я  на  захисті  прав  дітей”,  

„За дитинство без насилля!”, 

„Прояви жорстокого 

поводження”, „Насилля в 

шкільному середовищі”,  „Світ 

без насильства”,  „Протидія 

насильству  в сім’ї”, „Проблема 

насильства серед школярів”, 

„Агресивні діти”, причини та 

наслідки дитячої агресивності”, 

„Насильство в сім’ї – це біда і 

тривога за здоров’я”, „Фізичне 

насильство у сім’ї”, „Жорстоке 

поводження з дітьми і насильство 

в сім’ї – сутність, наслідки, 

відповідальність”, “Наше право 

бути захищеними від 

насильства”, „Руйнівна сила 

насильства”, „Не будь байдужим 

до чужого лиха. Захисти себе та 

інших від насилля”, „Насильство 

серед неповнолітніх”, „Агресія і 

насильство”, „Профілактика 

жорстокого поводження в 

учнівському середовищі”, „Як 

уникнути насильства в сім’ї?”, 

„Насильство та жорстокість в 

сучасному середовищі”, „Агресія 

– перший крок до насильства” 

тощо; 2) функціонування у 

бібліотеках закладів освіти 

тематичних виставок літератури: 

„Захист дітей від насильства”, 

„Ні! Насильству!”, „Розвиток у 

сучасної учнівської молоді 

культури толерантності” тощо. 

На підтримку Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» 

в                          м. Тернополі на 

Театральному майдані 



13 

 
проводилась просвітницька акція 

«Розірви коло». Така акція 

одночасно проходила в 30-ти 

містах України, які входять в 

проєкт UNFPA «Міста і громади 

вільні від домашнього 

насильства». В рамках події 

кожен охочий зміг залишити на 

спеціальному банері своє 

послання-особистий маніфест, 

проти домашнього насильства 

або побажання постраждалим. 

29 листопада 2021 року в рамках 

Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» відбувся 

круглий стіл «Взаємодія у сфері 

запобігання протидії домашньому 

насильству».  

     До обговорення даної 

проблематики долучилися 

представники громадських 

організацій, органів місцевого 

самоврядування та правоохоронні 

органи. Учасники круглого столу 

обговорили умови співпраці 

задля запобігання та протидії 

насильства, проявів жорстокості. 

Зокрема, про налагодження 

роботи з територіальними 

громадами області та іншими 

громадськими організаціями.      

Створено інформаційні ролики, 

які будуть максимально 

транслювати на різних 

медіаплатформах. 

     Обласним центром соціальних 

служб розроблено, виготовлено 

та розповсюджено інформаційні 

буклети та листівки ,,СТОП 

домашньому насильству”, 

Подбай про власну безпеку”, в 

яких містяться поради жінкам, які 

потерпають від домашнього 
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насильства, перелік установ та 

організацій, куди можна 

звертатись у випадку насильства, 

викладено номери ,,гарячих” 

телефонних ліній. 

     Територіальними громадами 

області проведено інформаційно-

просвітницьку кампанію щодо 

запобігання домашньому 

насильству та жорстокому 

поводженню з дітьми, проведено 

круглі столи на тему: ,,Не стань 

жертвою насильства”, ,,Особливі 

люди серед нас”, координаційні 

ради з питань гендерної рівності, 

запобігання та протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми. 

9. Забезпечення реалізації 

програм для кривдників, 

(жертв) які вчинили 

домашнє насильство та/або 

насильство за ознакою статі. 

Надання консультаційної 

допомоги особам, 

постраждалим від 

домашнього насильства 

управління сім’ї та  

молоді обласної 

державної 

адміністрації, 

Головне управління 

Національної поліції 

в Тернопільській 

області,  

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб,  

громадські 

організації  (за 

згодою) 

  146,0 3,0     0    

     На виконання ,,Забезпечення 

реалізації програм для 

кривдників, (жертв) які вчинили 

домашнє насильство та/або 

насильство за ознакою статі. 

Надання консультаційної 

допомоги особам, постраждалим 

від домашнього насильства” 

кошти в 2021 році на проведення 

навчань для фахівців, які 

працюють з потерпілими від 

домашнього насильства та 

насильства за ознакою статті, з 

обласного бюджету не 

виділялись. 

10. Збезпечення діяльності 

,,телефонів довіри” з  

консультування у випадках 

домашнього насильства 

та/або насильства за 

ознакою статі; протидії 

Забезпечення 

діяльності 

,,телефонів довіри” з  

консультування у 

випадках 

домашнього 

  5,0          

      За сприянням громадської 

організації ,,Ла Страда –Україна”, 

відкрито Національну гарячу 

лінію із попередження 

домашнього насильства, торгівлі 

людьми та гендерної 
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торгівлі людьми насильства та/або 

насильства за 

ознакою статі; 

протидії торгівлі 

людьми 

дискримінації за номером 0 800 

500 335 або 116 123                               

(з мобільного) та Національну 

гарячу лінію для дітей та молоді 

за номером  0 800 500 225 або 

116 111 (з мобільного). 

     Електронні банери з 

вказаними номерами телефонів 

розміщено на сайтах обласної 

державної адміністрації, зокрема 

на сайті департаменту 

соціального захисту населення, 

інформацію до відома направлено 

районним адміністраціям та 

територіальним громадам. 

11. 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 

Управління сім’ї та 

молоді; департамент 

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації

, Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

рад територіальних 

громад, громадські 

організації (за 

згодою) 

  400,0      0    

     На 01.01.2022 в 

Тернопільській області діють такі 

спеціалізовані установи для осіб, 

у тому числі постраждалих від 

домашнього насильства: 

- центр соціально-

психологічної реабілітації дітей 

служби у справах дітей 

Тернопільської обласної 

державної адміністрації - заклад 

соціального захисту дітей  віком 

від 3 до 18 років для надання 

комплексу соціальних послуг; 

проведення соціально-

педагогічної корекції з 

урахуванням індивідуальних 

потреб кожної дитини, м. 

Тернопіль; 

- Тернопільський  

обласний  центр соціально-

психологічної допомоги  

„Родина” - комунальна установа, 

що надає соціальні послуги та 

тимчасове проживання особам, 

які опинилися у складних 

життєвих обставинах, в тому 

числі, потерпілим від 

домашнього насильства, м. 
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Тернопіль; 

- комунальна установа 

Тернопільської обласної ради 

„Тернопільський обласний центр 

соціально-психологічної 

допомоги „Родинний затишок”, 

м.Чортків; 

- благодійний соціальний центр 

підтримки для дітей та сімей 

„Відкрите серце”, с. Озерна 

Тернопільського району. 

 

- кімната кризового 

реагування для постраждалих від 

домашнього та гендерно 

зумовленого насильства. 

     В області на базі центрів 

соціальних служб діють 19 

мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги особам, 

постраждалим від домашнього 

насильства та 1 кімната кризового 

реагування для постраждалих від 

домашнього та гендерно 

зумовленого насильства. 

12. 

 

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 

Управління сім’ї та 

молоді облдерж-

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

рад територіальних 

громад 

  37,0      0    

     Обласним центром соціальних 

служб Тернопільської 

облдержадміністрації протягом 

2021 року проводилися навчання 

для фахівців, які працюють з 

потерпілими від домашнього 

насильства та насильства за 

ознакою статті, а саме: 30 червня 

2021 року для працівників 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування 

проведено навчання на тему: 

,,Запобігання та протидія 

домашньому насильству”. 

     З метою виконання належного 

кадрового забезпечення та 

підвищення кваліфікації фахівців, 

до компетенції яких належить 
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здійснювати заходи у сфері 

запобігання та протидії 

домашнього насильства 

направленно лист територіальним 

громадам від 20.01.2021 року 

№33 «Щодо надання соціальних 

послуг у громаді».  

     Протягом листопада-грудня 

2021 року проведено семінари-

навчання для новопризначених 

працівників служб у справах 

дітей Кременецького, 

Тернопільського та Чортківського 

районів на тему: ,,Нові 

компетенції працівників служб у 

справах дітей органів місцевого 

самоврядування в рамках 

адміністративно-територіальної 

реформи’’. 

     В грудні 2021 року працівники 

департаменту соціального 

захисту населення Тернопільської 

облдержадміністрації, районних 

державних адміністрацій, 

територіальних громад області 

взяли участь в онлайн-воркшопі 

на тему: «Застосування 

стандартів Стамбульської 

конвенції при наданні допомоги 

постраждалим від гендерно 

зумовленого, зокрема, 

домашнього насильства», який 

провела громадська організація 

,,Ла Страда-України”. 

13. 

 

Здійснення заходів на 

виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН  1325 “Жінки, 

мир, безпека” 

Управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

Тернопільський 

  7,0      0    

     Розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації 

від 23 вересня 2021 року № 

580/01.02-01 затверджено план 

дій щодо реалізації 

Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 ,,Жінки, мир, 

безпека” на період до 2025 року в 
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регіональний центр 

підвищення 

кваліфікації, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

Тернопільській області. 

     Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 

жовтня 2020 р. № 930 ,,Деякі 

питання забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і 

чоловіків”, пункту І Положення 

про радників на громадських 

засадах голови обласної 

державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 

22 березня 2007 року № 144 (зі 

змінами), розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації 

від 08   жовтня 2021 року № 184-к 

призначено радником на 

громадських засадах голови 

облдержадміністрації з питань 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії 

насильству за ознакою статі 

Шлюсар Оксану Зіновіївну.   

     20 вересня 2021 року відбулась 

пресконференція на тему 

,,Запобігання та протидія 

домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі в 

умовах реформи децентралізації”  

за участю представників 

департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, управління 

превентивної діяльності 

Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 

Головного управління 

Національної соціальної сервісної 

служби в Тернопільській області 

та 15 представників засобів 
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масової інформації. 

 

14 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 

Управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

Тернопільський 

регіональний центр 

підвищення 

кваліфікації, 

райдержадміністрації

, виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

  5,0      0         Тернопільським регіональним 

центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 30 

червня 2021 року онлайн 

навчання за спеціальною 

короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації для 

працівників державних органів 

влади та місцевого 

самоврядування  з питань 

гендерної рівності (51 учасник). 

15. 

 

Реалізація програм 

підтримки самозайнятості та 

підприємництва  жінок, 

зокрема з числа внутрішньо 

переміщених осіб, жінок-

ветеранів та інших осіб, які 

постраждали від конфлікту 

Тернопільський 

обласний центр 

зайнятості,   

інститути 

громадянського 

суспільства  

(за згодою) 

- - - - - - - - - - - - 

     Обласна служба зайнятості у 

співпраці з іншими соціальними 

службами та соціальними 

партнерами на ринку дбає про 

реалізацію заходів активної 

політики зайнятості внутрішньо 

переміщених осіб. 

Протягом 2021 року послугами 

служби зайнятості  скористались 

37  внутрішньо переміщених осіб 

(за оперативними даними). Всім 

внутрішньо переміщеним особам 

надаються інформаційні та 

консультаційні послуги щодо 

сприяння працевлаштуванню.  

Службою зайнятості  

проводилась відповідна робота 

щодо працевлаштування 

вищезазначених осіб.  В 

результаті проведеної роботи 14 
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осіб  працевлаштовано, 

проходили професійне навчання 3 

особи. 

Станом на 01.01.2022 на обліку у 

районних філіях обласного 

центру зайнятості та у 

Тернопільському міськрайонному 

центрі зайнятості продовжують  

перебувати 8 внутрішньо 

переміщених осіб з числа 

безробітних. Для них 

продовжується пошук підходящої 

роботи. 

16. Забезпечення роботи 

обласної координаційної 

ради з питань сім'ї, 

гендерної політики, 

запобігання домашньому 

насильству та протидії 

торгівлі людьми 

Управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки; департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації 

  2,0      0       Розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації 

від 17.08.2021  № 530/01.02-01 в 

області створено  обласну 

координаційну раду з питань 

сім’ї, гендерної рівності, 

запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі 

людьми. В 2021 році проведено 2 

засідання обласної 

координаційної роади. 

17. 

 

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 

Управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки; департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, 

управління 

державної 

міграційної служби 

України в 

Тернопільській 

області 

  7,0      0    

     Тернопільським регіональним 

центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 31 

червня 2021 року онлайн 

навчання за спеціальною 

короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації для 

працівників державних органів 

влади та місцевого 

самоврядування  з питань 

протидії торгівлі людьми (47 

учасників). 

Громадською організацією 

,,ТМЖК  ,,Відродження нації” 

спільно з Тернопільським 

центром соціальних слжб 8 

грудня 2021 року проведено 

тренінг з представниками 

державних органів влади та 
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органів місцевого 

самоврядування відповідальних 

за роботу із протидії торгівлі 

людьми. 

18. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів та 

акцій з питань протидії 

торгівлі людьми для 

населення з нагоди 

європейського та 

всесвітнього днів боротьби 

з торгівлею людьми 

Управління сім’ї та  

обласної державної 

адміністрації; 

громадські 

організації (за 

згодою) 

  15,3      0         Департаментом соціального 

захисту населення обласної 

державної адміністрації спільно з 

ТМЖК «Відродження нації» за 

сприяння Міжнародної 

організації «Кампанія -21» 

проведено Всесвітню щорічну 

акцію „Walk for Freedom/Хода за 

свободу” з нагоди Європейського 

дня боротьби з торгівлею 

людьми.  

     Під час акції розповсюджено 

матеріали, що містять 

інформацію про те, що таке 

торгівля людьми та які її види, як 

захистити себе від потрапляння в 

ситуації торгівлі людьми, куди 

звертатися по допомогу 

постраждалим від цього 

ганебного явища. 

19. Забезпечення безоплатного 

надання соціальних послуг, 

психологічної, медичної, 

правової  та матеріальної 

допомоги,  у тому числі у 

працевлаштуванні та 

перекваліфікації, 

підвищенні кваліфікації 

особам, що отримали статус 

особи, що постраждала від 

торгівлі людьми 

Управління сім’ї та  

молоді; охорони 

здоров’я, 

департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

Тернопільський 

обласний центр 

зайнятості, 

Тернопільський 

регіональний  центр 

підвищення 

кваліфікації, 

райдержадміністрації

- - - - - - - - - - - -      У 2021 року в області 2 особи 

отримали статус особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми. 

Ці особи були проінформовані 

про їх право на отримання 

одноразової матеріальної, та при 

необхідності, медичної, 

психологічної допомоги та на 

перекваліфікацію і 

працевлаштування. 



22 

 
, виконавчі комітети 

міських рад міст 

обласного значення, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

20 

 

Проведення   інформаційно-

просвітницьких заходів для 

осіб, що входять  до ,,груп 

ризику” 

Управління сім’ї та  

молоді; освіти і 

науки; департамент 

соціального захисту 

населення обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб, 

громадські 

організації (за 

згодою) 

  8,0      0    

     На підтримку Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» 

в м. Тернополі на Театральному 

майдані проводилась 

просвітницька акція «Розірви 

коло». Така акція одночасно 

проходила в 30-ти містах 

України, які входять в проєкт 

UNFPA «Міста і громади вільні 

від домашнього насильства». В 

рамках події кожен охочий зміг 

залишити на спеціальному банері 

своє послання-особистий 

маніфест, проти домашнього 

насильства або побажання 

постраждалим. 

     29 листопада 2021 року в 

рамках Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» відбувся 

круглий стіл «Взаємодія у сфері 

запобігання протидії домашньому 

насильству».  

     До обговорення даної 

проблематики долучилися 

представники громадських 

організацій, органів місцевого 

самоврядування та правоохоронні 

органи. Учасники круглого столу 

обговорили умови співпраці 

задля запобігання та протидії 

насильства, проявів жорстокості. 

Зокрема, про налагодження 

роботи з територіальними 

громадами області та іншими 

громадськими організаціями. 

Створено інформаційні ролики, 

які будуть максимально 
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транслювати на різних 

медіаплатформах. 

     Обласним центром соціальних 

служб розроблено, виготовлено 

та розповсюджено інформаційні 

буклети та листівки ,,СТОП 

домашньому насильству”, 

Подбай про власну безпеку”, в 

яких містяться поради жінкам, які 

потерпають від домашнього 

насильства, перелік установ та 

організацій, куди можна 

звертатись у випадку насильства, 

викладено номери ,,гарячих” 

телефонних ліній. 

21 Забезпечення виявлення 

осіб, постраждалих від 

торгівлі людьми, здійснення 

соціального супроводу, 

надання допомоги, в тому 

числі серед внутрішньо 

переміщених осіб та 

представників національних 

меншин 

Управління сім’ї та  

молоді обласної 

державної 

адміністрації, 

Тернопільський 

обласний центр 

соціальних служб,    

райдержадміністрації

, територіальні 

громади,  громадські 

організації  (за 

згодою) 

   

 

 

 

 

88,0 

      

 

 

 

 

0 

        У 2021 року в області 2 особи, 

що  отримали статус особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми 

не потребували соціального 

супроводу та не перебували  в 

числі внутрішньо переміщених 

осіб 

22 Координація діяльності 

органів державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів 

взаємодії, до 

компетентності яких 

належать здійснення заходів 

у сфері підтримки сім’ї, 

запобігання та протидії 

домашньому  насильству; 

торгівлі людьми, 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків 

Управління сім’ї та 

молоді обласної 

державної  

адміністрації 

- - - - - - - - - - - -      Забезпечено координацію 

діяльності органів державної 

влади та органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів 

взаємодії, до компетентності яких 

належать здійснення заходів у 

сфері підтримки сім’ї, 

запобігання та протидії 

домашньому  насильству; торгівлі 

людьми, забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків 
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23. 

 

Висвітлення у засобах 

масової інформації 

матеріалів з питань сім'ї, 

запобігання домашньому 

насильству та протидії 

торгівлі людьми, рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків 

Відділ взаємодії із 

засобами масової 

інформації; 

управління сім’ї та 

молоді обласної 

державної 

адміністрації 

  5,0      0    

     На сайті Тернопільської 

обласної державної адміністрації 

та департаменту соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації періодично 

поновлюється інформація з 

питань сім'ї, запобігання 

домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми, рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків 

Разом за програмою: 1488,0  1265,0 65,0 76,0 82,0        

Кошти державного бюджету   - - - - - - - - - -  

Кошти обласного бюджету 1265,0  1265,0    89,6  89,6     

Кошти районних, міських бюджетів 65,0   65,0          

Кошти бюджетів територіальних громад 76,0    76,0         

Кошти інших джерел 82,0     82,0        

 

 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін   

у  2021 році 

Проведені видатки 2021 році Відхилення 

Всього: Загальний фонд Спеціальний фонд Всього: Загальний фонд Спеціальний фонд Всього: Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

1 488,0 1 488,0 0 89,6 89,6 0 1398,4 1398,4  

 

 

 

Виконувач обов’язків директора  

департаменту соціального захисту  

населення Тернопільської адміністрації                                                                         Оксана СМОЛІЙ 
 

Людмила Мельничук 52 01 20  


