
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Десята сесія 

 

 VIII скликання 

04 лютого 2022 року смт Ємільчине № 2124 

 

 

Про селищну цільову Програму 

запобігання, протидії домашньому  

насильству та торгівлі людьми на 2022 

рік 

 

 

 

Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію 

торгівлі людьми», рішення восьмої сесії Житомирської обласної ради VІІІ скликання від 

16.12.2021 № 316 «Про обласну цільову Програму запобігання, протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми на 2022 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії 

селищної ради з гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та 

етики від 03.02.2022року, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Селищну цільову Програму запобігання, протидії домашньому насильству та 

торгівлі людьми на 2022 рік (далі – Програма) згідно з Додатком 1. 

 

2. Фінансування заходів Програми здійснювати  у межах  видатків, передбачених бюджетом 

Ємільчинської селищної ради на 2022 рік та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством.  

 

3. Відповідальним виконавцем Програми визначити Комунальну установу «Центр надання 

соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради.  

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Ємільчинської селищної ради 

від 04.02.2022 №2124 

 

 

Селищна цільова Програма 

запобігання, протидії домашньому  насильству та торгівлі людьми на 2022 рік 

 

І. Загальна характеристика Програми 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» 

Ємільчинської селищної ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення програми 

Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству»,  

Закон України «Про протидію торгівлі людьми»,   

указ Президента України від 21.09.2020 №398/2020 «Про 

невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, 

які постраждали від такого насильства»;  

постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 

№654 «Про затвердження Типового положення про 

мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі»,  

постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 

№655 «Про затвердження Типового положення про 

притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі»,  

постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 

№658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі»,  

постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 

№783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» 

3. Розробник Програми 
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» 

Ємільчинської селищної ради 

4. Співрозробники Програми - 

5. 
Відповідальний 

виконавець програми 

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» 

Ємільчинської селищної ради.  

6. Учасники Програми 

КУ «Центр надання соціальних послуг»; 

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради; 

Відділ соціального захисту селищної ради; 

Служба у справах дітей селищної ради; 

Заклади освіти громади; 



Ємільчинське відділення поліції ГУ НП  в Житомирській 

області (за згодою);   

місцеве бюро безоплатної правової допомоги (за згодою); 

громадські організації (за згодою) 

7. 
Терміни реалізації 

Програми 

2022 рік 

7.1 

Етапи виконання 

Програми  (для 

довгострокових програм) 

І етап 

8. 

Перелік місцевих 

бюджетів, які приймають 

участь у виконанні 

програми (для 

комплексних програм) 

--- 

9. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

У межах фінансових можливостей 

9.1 
В тому числі бюджетних 

коштів 

У межах фінансових можливостей 

 
- з них коштів бюджету 

місцевого самоврядування 

У межах фінансових можливостей 

10. 
Основні джерела 

фінансування Програми 

Кошти бюджету селищної громади, інші кошти не 

заборонені законодавством 

 
 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програма розроблена на виконання Законів України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми». 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, спричинені сукупністю 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких: 

у сфері запобігання, протидії домашньому насильству: 

- потреба у забезпеченні координації діяльності державних органів влади, 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, закладів освіти, громадських 

організацій у сфері протидії насильству;  

- потреба формування в українському суспільстві нульової толерантності до насильства 

та посилення готовності протидіяти всім проявам домашнього насильства та/ або насильства 

за ознакою статі; 

- належне функціонування місцевої спеціалізованої служби підтримки осіб, які 

постраждали від домашнього насильства (мобільна бригада); 

- надання особам, які постраждали від насильства,  соціально-педагогічної таі 

психологічної допомоги. 

у сфері протидії торгівлі людьми: 

- потреба у забезпеченні координації діяльності державних органів влади, 

правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері 

протидії торгівлі людьми;  



- недостатня поінформованість суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до 

ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання відповідної допомоги з метою 

формування навичок безпечної поведінки у населення;  

- упереджене ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 

 

Свобода від насильства – одне з основних прав людини. Життя доводить, що від різних 

форм насильства страждають як жінки, так і чоловіки, дівчата та хлопці.  

Особливе занепокоєння викликають факти насильства і жорстокості щодо дітей. 

Останнім часом у закладах освіти спостерігається зростання кількості випадків свідомого 

жорстокого ставлення старших і сильніших учнів до менших і слабших членів шкільного 

колективу. Досить часто відмічаються факти булінгу (цькування) у закладах освіти. 

Насильство завдає хлопцям та дівчатам тяжких травм, фізичних і моральних, які мають згубні 

наслідки для їхнього подальшого психосоціального благополуччя.  

Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є проявами порушень прав людини 

та основними перешкодами забезпечення гендерної рівності. 

Щороку від насильства в Україні страждає близько 200 тисяч осіб. Зокрема, за даними 

Мінсоцполітики, за 9 місяців 2021 року зафіксовано 205 608 звернень з приводу вчинення 

домашнього насильства, з них 82% надійшло від жінок, 16% - від чоловіків, 2,43% - від дітей 

(5 001 звернення). 

До групи підвищеного ризику потрапляння в ситуацію насильства належать особи з 

інвалідністю, люди похилого віку, внутрішньо переміщені особи, жінки із сільської 

місцевості. 

Насильство негативно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров’я постраждалих 

осіб і може призвести до інвалідності чи летальних випадків унаслідок отримання тяжких 

тілесних ушкоджень, не сумісних із життям, вчинення суїциду. 

У 95 відсотках випадків розлучень сімейних пар причиною є домашнє насильство. 

Постраждалі від домашнього насильства (переважно жінки) не можуть належним чином 

виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства. 

Насильство щодо жінок і дівчат негативно впливає на їх репродуктивне здоров’я, 

внаслідок чого знижується рівень народжуваності та збільшується кількість новонароджених 

дітей з вадами здоров’я. 

За даними Ємільчинського відділення поліції Головного управління Національної 

поліції в Житомирській області протягом 2021 року від жителів Ємільчинської громади 

надійшло 325 звернень щодо вчинення домашнього насильства, з них 17 – від чоловіків. 

З метою попередження, для покращення ситуації в громаді з домашнім насильством 

функціонує спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства (мобільна бригада). Фахівці різних структурних підрозділів селищної ради при 

потребі надають допомогу, як особам, так і родинам в цілому. 
Ураховуючи те, що законодавство з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству значно змінилося, з’явилися підстави для утворення та діяльності нових 

спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб (притулків), також виникає потреба у 

навчанні фахівців, які забезпечуватимуть надання якісних послуг у вищезазначених 

спеціалізованих службах для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі. 

Найбільш ефективно зазначені заходи виконуються фахівцями соціальних служб 

Ємільчинської громади: комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», служба у 

справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту. 

Важливою є також діяльність з інформування населення щодо домашнього насильства, 

проведення ефективних інформаційних кампаній та інших заходів, які спрямовані на 

формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та посилення готовності 

протидіяти всім проявам домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  

 



Торгівля людьми є актуальною проблемою всього світу і Україна не є виключенням. З 

2012 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 1057 особам – 

громадянам України. Проте, за оціночними даними Представництва МОМ в Україні, за час 

незалежності 260 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, тобто майже 9 тис. 

громадян на рік. 

У Житомирській області, починаючи з 2012 року, статус особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми встановлено для 44 осіб: у 2012 році не було встановлено жодного статусу, у 

2013 році встановлено 4 статуси, у 2014 році – 0 статусів,  у 2015 році – 11 статусів, у 2016 

році – 3 статуси, у 2017 році – 5 статусів, у 2018 році – 6 статусів, у 2019 році – 7 статусів. 

Лише у 2020 році (з січня по жовтень) такий статус встановлено для 8 осіб.  
Україна довгий час була переважно країною походження і транзиту людей, що 

опинилися в ситуації торгівлі людьми. Однак, в останні роки наша країна все частіше стає 

країною призначення жертв торгівлі людьми, крім того, все більшого поширення набуває 

внутрішня торгівля людьми - в межах України. 

Збройна агресія Росії підвищила внутрішню мобільність нашого населення та призвела 

до того, що, станом на січень 2021 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про 

внутрішньо переміщених осіб, взято на облік майже 1,5 млн переселенців з тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим, які є потенційно 

уразливою категорією громадян, що можуть стати жертвами торгівлі людьми. 

Слід зазначати, що в 2020 році зросла саме внутрішня торгівлі людьми – 65 осіб 

отримали статус особи, постраждалої від торгівлі людьми. Їх було використано у збройних 

конфліктах шляхом взяття у полон (викрадення). 

Серйозним викликом не лише для України, але й для всього світу, стала гостра 

респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2 COVID-19. 

Втрата доходів через вимушене перебування вдома, втрата роботи, соціальних контактів, 

ускладнений доступ до соціальних послуг та сервісів, недоступність багатьох сервісів, 

закритість кордонів, страх за власне здоров’я та здоров’я близьких - все це збільшує 

уразливість населення до торгівлі людьми. 

Діти, які під час карантину навчаються дистанційно, більшість свого часу проводять за 

комп’ютером та в мережі Інтернет, що збільшує ризик стати жертвами кібер-злочинів, зокрема 

втягнення дітей у виготовлення та розповсюдження порнографічного контенту тощо. 

 Торгівля людьми є багатогранною проблемою, негативні наслідки якої відчувають на 

собі не лише ті, хто потрапив у таку ситуацію, але і їхні сім'ї.  Нерідко такі сім'ї взагалі 

розпадаються. Покинуті на самоті зі своїми проблемами особи, нерідко намагаються «втекти» 

від проблем через вживання алкоголю, інші негативні соціальні явища. Тоді проблема однієї 

особи стає проблемою місцевої громади та держави в цілому. 

Задля того щоб досягти позитивних змін з питань протидії торгівлі людьми необхідно 

збільшувати кількість інформаційних кампаній з питань протидії торгівлі людьми, оскільки це 

дасть змогу не допустити потрапляння осіб у подібні ситуації, а також дасть змогу 

ідентифікувати осіб, які вже стали жертвами торгівлі людьми та потребують допомоги.  

Існує потреба в проведенні навчань для суб’єктів взаємодії з питань протидії торгівлі 

людьми, з метою покращення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми, якісного надання соціальних послуг та інших видів допомог, які передбачені 

законодавством. 

 

З метою реалізації заходів, спрямованих на недопущення порушення прав людини, 

зокрема, вчинення щодо неї домашнього насильства та втягнення у торгівлю людьми, надання 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі та 

торгівлі людьми, КУ «Центр надання соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради 

розроблено селищну цільову Програму запобігання та протидії домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми.  

 



 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є: 

- запобігання та протидія домашньому насильству та/ або насильству за ознакою статі; 

- створення та функціонування спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/ або насильства за ознакою статі;  

- запобігання та протидія торгівлі людьми, зокрема шляхом підвищення ефективності 

виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав 

осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги; 

- організація фахової підготовки кадрів з питань запобігання та протидії всім формам 

насильства щодо жінок, дітей, надання допомоги постраждалим від домашнього насильства. 

 

 

ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування,  

строки та етапи виконання Програми 

 

Проблему домашнього насильства та або насильства за ознакою статі передбачається 

розв’язати шляхом: 

- забезпечення підготовки фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання 

та протидії домашньому насильству, у тому числі фахівців, які реалізують програми для 

кривдників; 

- забезпечення здійснення інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі 

підготовка та поширення відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків домашнього 

насильства, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, формування 

нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках; 

- організації та/або проведення місцевих та участь у регіональних соціологічних, 

психолого-педагогічних та інших досліджень щодо форм, причин і наслідків домашнього 

насильства; 

- забезпечення надання соціальних послуг на території Ємільчинської громади, у тому 

числі шляхом соціального замовлення, у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству; 

- активізувати роботу мобільної бригади щодо осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та /або насильства за ознакою статі відповідно до потреб, здійснення контролю за 

їхньою діяльністю; 

- здійснення моніторингу стану виконання суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству, поставлених завдань у процесі реалізації 

державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 

Для цього протягом строку виконання Програми передбачається: 

- проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення, з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству; 

- проведення та участь у навчаннях навчань для працівників, які здійснюють заходи у 

сфері  запобігання та протидії домашньому насильству, з метою забезпечення надання якісної 

та комплексної допомоги постраждалим особам; 

- збільшення кількості спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі; 

- посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство, набуття ними 

навиків безконфліктного спілкування та відповідальності за свої вчинки і життя членів сім'ї; 

- надання консультацій з питань запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі.  

 

Проблеми у сфері протидії торгівлі людьми передбачається розв’язати шляхом: 



- удосконалення процедури взаємодії правоохоронних органів з іншими державними 

органами влади в частині протидії торгівлі людьми; 

- забезпечення розроблення та затвердження критеріїв ідентифікації осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми; 

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження протидії торгівлі 

людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб; 

- подальшого проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування населення 

про запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості 

отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми; 

- посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми, на всіх рівнях із чітким визначенням повноважень координаційних рад з 

питань протидії торгівлі людьми та проведенням мультидисциплінарних навчань з питань 

надання допомоги таким особам; 

- забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі людьми; 

- урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок збройного 

конфлікту на сході України; 

-  забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують кримінально-

правову протидію торгівлі людьми. 

Для цього протягом строку виконання Програми передбачається: 

- проведення широкомасштабних інформаційних кампаній серед населення, в тому числі 

серед внутрішньо переміщених осіб, щодо запобігання ризикам потрапляння в ситуації 

торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги; 

- проведення навчань для працівників установ, що контактують з особами, які 

постраждали від торгівлі людьми, з питань ідентифікації та взаємодії суб’єктів, які проводять 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

- посилення співпраці соціальних служб і правоохоронних органів з питань протидії 

торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; 

- надання комплексу послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, сприяння їх 

працевлаштуванню та проведення інших заходів. 

Програма розрахована на 2022 рік. 

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у бюджеті 

селищної громади на зазначені цілі на 2022 рік. 
 

 

V. Перелік завдань (напрямів) Програми  

 

Завданнями Програми у сфері попередження домашньому насильству є: 

- підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм та проявів домашнього 

насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької 

моделі сімейних відносин; 

- забезпечення діяльності системи моніторингу у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству, оцінки ефективності заходів, що здійснюються на місцевому рівні; 

- підвищення рівня професійної компетенції працівників соціальних служб та 

виконавчих органів селищної ради щодо запобігання та протидії домашньому насильству; 

- удосконалення системи надання допомоги особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/ або насильства за ознакою статі, зокрема шляхом створення та забезпечення 

функціонування спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього 

насильства (мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, денного центру соціально-

психологічної допомоги, спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного 

консультування); 



- надання цілодобових безоплатних онлайн-консультацій з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству. 

Завданнями Програми у сфері протидії торгівлі людьми є:  

- підвищити ефективність взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування 

з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами 

у сфері протидії торгівлі людьми;  

- підвищити рівень поінформованості і правової культури населення з питань протидії 

торгівлі людьми;  

- збільшити кількість виявлених злочинів у зазначеній сфері та випадків притягнення до 

відповідальності осіб, причетних до їх скоєння;  

- підвищити професійний рівень спеціалістів, які надають допомогу особам, що 

постраждали від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію; 

забезпечити надання комплексної допомоги жертвам торгівлі людьми. 

Детальні заходи Програми зазначені у Розділі VІІ Програми 

 
 

VІI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію дій між учасниками Програми, контроль за виконанням її заходів, 

цільовим та ефективним використанням коштів здійснює заступник селищного голови згідно 

із розподілом обов’язків. 

КУ «Центр надання соціальних послуг», як відповідальний виконавець Програми, до 01 

лютого 2023 року, готує та подає відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, 

комунальної власності селищної ради узагальнену інформацію про стан та результати її 

виконання. 

 

 

 



VІІ. Перелік напрямів і відповідних заходів Програми 

 

Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

I. Запобігання та протидія домашньому насильству  

1. 

Підвищення 

рівня 

обізнаності 

суспільства 

щодо форм 

та проявів 

домашнього 

насильства, 

його причин 

та наслідків, 

формування 

нетерпимого 

ставлення 

до 

насильницьк

ої моделі 

сімейних 

відносин 

1.1. 

Проведен

ня  акції в 

закладах 

освіти  

«#ПРОТИ

ДІЙ_ 

домашньо

му_ 

насильств

у» 

 

Протяг

ом   

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Заклади освіти 

громади; 

Ємільчинське 

відділення 

поліції ГУ НП  

в 

Житомирській 

області (за 

згодою),   

громадські 

організації (за 

згодою). 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Учасники акції 

отримують 

комплексні 

знання про явище 

насильства в 

сім’ї, шляхи його 

подолання; 

навчитися 

толерантної 

поведінки; 

вивчають свої 

права, а також 

отримують 

інформацію про 

установи та 

організації, що 

працюють у 

сфері подолання 

цього явища 

1.2. 

Проведен

ня 

засідань за 

«круглими 

столами», 

брифінгів, 

акцій, 

конкурсів 

малюнків, 

творів-есе, 

Протяг

ом   

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Формування в 

суспільстві 

нетерпимого 

ставлення до 

насильницьких 

моделей 

поведінки, 

небайдужого 

ставлення до 

постраждалих 

осіб, насамперед 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

семінарів 

тощо, 

спрямован

их на 

підвищен

ня рівня 

обізнаност

і 

населення 

щодо 

протидії 

домашньо

му 

насильств

у та 

формуван

ня  

нульової 

толерантн

ості до 

насильств

а 

Заклади освіти 

громади; 

Ємільчинське 

відділення 

поліції ГУ НП  

в 

Житомирській 

області (за 

згодою),   

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

допомоги (за 

згодою); 

громадські 

організації (за 

згодою). 

постраждалих 

дітей, 

усвідомлення 

домашнього 

насильства, як 

порушення прав 

людини 

1.3. 

Проведен

ня заходів 

у рамках 

Всеукраїн

ської акції 

«16 днів 

проти 

насильств

а» 

 

Листо

пад - 

груден

ь 

2022 

рік 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Заклади освіти 

громади; 

Ємільчинське 

відділення 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Підвищення 

рівня обізнаності 

населення  щодо 

форм та проявів 

домашнього 

насильства, 

заходів боротьби 

з цим явищем, а 

також закладів та 

установ, які 

надають 

допомогу особам, 

які постраждали 

від домашнього 

насильства та / 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

поліції ГУ НП  

в 

Житомирській 

області (за 

згодою),  

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

допомоги (за 

згодою); 

громадські 

організації (за 

згодою). 

або насильства за 

ознакою статі. 

1.4. 

Виготовле

ння 

соціальної 

реклами 

(інформац

ійні 

буклети, 

листівки, 

брошури 

тощо) 

Протяг

ом   

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

громадські 

організації (за 

згодою). 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Поширення ідей 

толерантності, 

ненасильницької 

моделі поведінки 

серед широкого 

загалу  

населення, 

привернення 

уваги 

громадськості до 

проблеми 

домашнього 

насильства. 

2. 

Забезпеченн

я діяльності 

системи 

моніторингу 

в сфері 

запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству, 

оцінки 

2.1. 

Забезпече

ння 

діяльності 

координац

ійної ради 

з питань з 

питань 

сімейної, 

гендерної 

політики,  

Щоква

ртальн

о 

протяг

ом 

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Відділ 

соціального 

захисту  

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

 

Посилення 

механізму 

взаємодії 

суб’єктів з 

питань 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству та / 

або насильству за 

ознакою статі 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

ефективност

і заходів, що 

здійснюють

ся на 

місцевому 

рівні 

протидії 

торгівлі 

людьми та 

домашньо

му 

насильств

у 

громадські 

організації (за 

згодою). 

3. 

Підвищення 

рівня 

професійної 

компетенції 

працівників 

соціальних 

служб та 

виконавчих 

органів 

селищної 

ради щодо 

запобігання 

та протидії 

домашньому 

насильству 

3.1. 

Проведен

ня 

навчань 

для 

фахівців, 

які 

реалізуют

ь 

програми 

для 

кривдникі

в 

Протяг

ом   

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ 

соціального 

захисту 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Зміна 

насильницької 

поведінки 

кривдника, 

формування у 

нього нової, 

неагресивної 

моделі поведінки 

у приватних 

стосунках, 

відповідального 

ставлення до 

власних вчинків 

та їхніх наслідків, 

до виконання 

батьківських 

обов’язків, на 

викорінення 

дискримінаційни

х уявлень про 

соціальні ролі та 

обов’язки жінок і 

чоловіків. 

4. 

Удосконале

ння 

4.1. 

Створення  

спеціалізо

Протяг

ом   

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

У межах 

фінансов

Забезпечення 

доступу до 

загальних та 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

системи 

надання 

допомоги 

особам, які 

постраждал

и від 

домашнього 

насильства 

та/ або 

насильства 

за ознакою 

статі  

ваних 

служб 

підтримки 

осіб, 

постражда

лих від 

домашньо

го 

насильств

а та 

насильств

а за 

ознакою 

статі 

2022 

року 

послуг»; 

громадські 

організації (за 

згодою). 

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

их 

ресурсів 

 

спеціалізованих 

служб підтримки 

постраждалих 

осіб для 

отримання 

соціальних 

послуг медичної, 

соціальної, 

психологічної 

допомоги 

2) 

Забезпече

ння 

діяльності 

мобільних 

бригад 

соціально-

психологі

чної 

допомоги 

постражда

лим від 

домашньо

го 

насильств

а та 

насильств

а за 

ознакою 

статі, у 

тому числі 

сексуальн

ого 

Протяг

ом   

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

 

Забезпечення 

доступу до 

загальних та 

спеціалізованих 

служб підтримки 

постраждалих 

осіб для 

отримання 

соціальних 

послуг медичної, 

соціальної, 

психологічної 

допомоги 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

насильств

а 

3)Викорис

тання  

соціальног

о 

замовленн

я та 

стимулюв

ання 

ринку 

надавачів 

соціальни

х послуг 

постражда

лим від 

домашньо

го 

насильств

а та/або 

насильств

а за 

ознакою 

статі як 

одного з 

механізмів 

надання 

послуг для 

постражда

лих 

Протяг

ом   

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Покращення 

якості надання 

комплексної 

допомоги особам, 

які 

постраждали від 

домашнього 

насильства та/ 

або насильства за 

ознакою статі та 

звернулись за 

допомогою до 

відповідних 

органів, закладів, 

установ, 

організацій тощо 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

5. 

Впровадж

ення 

Типової 

програми 

для 

кривдникі

в 

Протяг

ом   

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Зміна 

насильницької 

поведінки 

кривдника, 

формування у 

нього нової, 

неагресивної 

моделі поведінки 

у приватних 

стосунках, 

відповідального 

ставлення до 

власних вчинків 

та їхніх наслідків, 

до виконання 

батьківських 

обов’язків, на 

викорінення 

дискримінаційни

х уявлень про 

соціальні ролі та 

обов’язки жінок і 

чоловіків. 

ІІ. Запобігання та протидії торгівлі людьми 

1. 

Підвищення 

ефективност

і взаємодії 

органів 

державної 

влади, 

місцевого 

самоврядува

ння з 

міжнародни

ми, 

регіональни

1.1. 

Забезпече

ння 

діяльності 

координац

ійної ради 

з питань з 

питань 

сімейної, 

гендерної 

політики,  

протидії 

торгівлі 

Щоква

ртальн

о 

протяг

ом 

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Відділ 

соціального 

захисту  

громадські 

організації (за 

згодою). 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

 

Посилення 

механізму 

взаємодії 

суб’єктів з 

питань 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству та / 

або насильству за 

ознакою статі 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

ми 

громадськи

ми 

організаціям

и та іншими 

юридичним

и особами у 

сфері 

протидії 

торгівлі 

людьми 

людьми та 

домашньо

му 

насильств

у 

2. 

Підвищення 

рівня 

поінформов

аності і 

правової 

культури 

населення з 

питань 

протидії 

торгівлі 

людьми;  

2.1.  

Виготовле

ння та 

розміщенн

я 

інформаці

йної 

продукції 

з питань 

протидії 

торгівлі 

людьми, 

спрямован

ої на 

поширенн

я серед 

населення 

інформаці

ї щодо 

ризиків 

потраплян

ня  в 

ситуації  

торгівлі 

людьми 

Протяг

ом    

2022 

рік 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

громадські 

організації (за 

згодою). 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Підвищення 

рівня обізнаності 

громадськості 

щодо видів 

торгівлі людьми 

та передбаченої 

законодавством 

допомоги особам, 

які постраждали 

від торгівлі 

людьми. 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

2.2. 

Проведен

ня тижня 

правових 

знань на 

базі 

закладів 

освіти 

«Проінфо

рмований 

– значить 

захищени

й!» 

Груден

ь 

2022 

рік 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Заклади освіти 

громади; 

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

допомоги (за 

згодою); 

громадські 

організації (за 

згодою). 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Підвищення 

рівня обізнаності 

учнів щодо 

явища торгівлі 

людьми та 

заходів безпеки. 

 

2.3. 

Відзначен

ня 

Всесвітнь

ого дня 

протидії 

торгівлі 

людьми 

(30 липня) 

Липен

ь       

2022 

рік 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Заклади освіти 

громади; 

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Підвищення 

рівня обізнаності 

суспільства  

щодо явища 

торгівлі людьми 

та заходів 

безпеки; 

ідентифікація 

осіб, які стали 

жертвами 

торгівлі людьми 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

допомоги (за 

згодою); 

громадські 

організації (за 

згодою). 

2.4. 

Відзначен

ня 

Європейсь

кого дня 

боротьби з 

торгівлею 

людьми 

(18 

жовтня) 

Жовте

нь      

2022 

рік 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Заклади освіти 

громади; 

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

допомоги (за 

згодою); 

громадські 

організації (за 

згодою). 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Підвищення 

рівня обізнаності 

суспільства  

щодо явища 

торгівлі людьми 

та заходів 

безпеки; 

ідентифікація 

осіб, які стали 

жертвами 

торгівлі людьми 

 

2.5. 

Проведен

ня 

засідань за 

круглими 

столами, 

Протяг

ом    

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Підвищення 

рівня обізнаності 

суспільства  

щодо явища 

торгівлі людьми 

та заходів 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

брифінгів, 

акцій, 

семінарів 

тощо 

спрямован

их на 

підвищен

ня рівня 

обізнаност

і 

населення 

щодо 

протидії 

торгівлі 

людьми  

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Заклади освіти 

громади; 

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

допомоги (за 

згодою); 

громадські 

організації (за 

згодою). 

законодавс

твом 

безпеки; 

ідентифікація 

осіб, які стали 

жертвами 

торгівлі людьми 

 

2.6. 

Підтримка 

в онлайн-

режимі 

електронн

ої 

Дорожньо

ї карти 

допомоги 

особам, 

які 

постражда

ли від 

торгівлі 

людьми, в 

онлайн 

режимі  

Протяг

ом    

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Заклади освіти 

громади; 

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

допомоги (за 

згодою); 

громадські 

організації (за 

згодою). 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Полегшення 

доступу 

постраждалих 

осіб до 

інформації про 

органи, установи, 

організації, які 

надають послуги 

цим особам. 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

   

3. Первинна 

профілактик

а торгівлі 

людьми 

3.1. 

Ідентифік

ація осіб, 

які 

постражда

ли від 

торгівлі 

людьми, у 

тому числі 

серед 

внутрішнь

о 

переміщен

их осіб та 

національ

них 

меншин 

Протяг

ом    

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ 

соціального 

захисту; 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Збільшення 

кількості 

ідентифікованих 

осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 

серед внутрішньо 

переміщених осіб 

 3.2. 

Розміщен

ня в 

засобах 

масової 

інформаці

ї 

повідомле

нь 

стосовно 

фактів 

досудових 

розслідува

нь у 

криміналь

ному 

провадже

нні, 

пов’язани

х з 

Протяг

ом     

2022 

року 

Ємільчинський 

відділ ГУНП в 

Житомирській 

області (за 

згодою);  

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Підвищення 

рівня довіри до 

правоохоронних 

органів та органів 

судової влади 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

торгівлею 

людьми 

 3.3. 

Виконанн

я 

програми 

виховної  

роботи з 

учнями 

закладів 

освіти з 

питань 

протидії 

торгівлі 

людьми 

«Особиста 

гідність. 

Безпека 

життя. 

Громадянс

ька 

позиція» 

Протяг

ом    

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Заклади освіти 

громади; 

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

допомоги (за 

згодою); 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Підвищення 

рівня обізнаності 

учнів щодо видів 

торгівлі людьми 

та передбаченої 

законодавством 

допомоги особам, 

які постраждали 

від торгівлі 

людьми 

  3.4. 

Організаці

я та 

проведенн

я 

навчань 

(перепідго

товки, 

підвищен

ня 

кваліфікац

ії 

Протяг

ом    

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Збільшення 

кількості 

встановлених 

статусів для, осіб, 

які постраждали 

від торгівлі 

людьми 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

тощо) 

фахівців, 

які 

здійснюю

ть 

процедуру 

встановле

ння 

статусу 

особи, яка 

постражда

ла від 

торгівлі 

людьми 

4. Захист та 

допомога 

постраждал

им від 

торгівлі 

людьми 

4.1. 

Посиленн

я 

співпраці 

правоохор

онних 

органів, 

органів 

виконавчо

ї влади, 

місцевого 

самовряду

вання та 

соціальни

х служб з 

питань 

протидії 

торгівлі 

людьми та 

перенапра

влення 

осіб, які 

постражда

Протяг

ом 

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Ємільчинське 

відділення 

поліції ГУ НП  

в 

Житомирській 

області (за 

згодою),  

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

допомоги (за 

згодою); 

 Не 

потребує 

коштів 

Охоплення 

більшої кількості 

осіб, які 

постраждали від 

торгівлі людьми 

та потребують 

допомоги 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

ли від 

торгівлі 

людьми 

громадські 

організації (за 

згодою). 

4.2. 

Впровадж

ення  меха

нізму 

соціальног

о 

замовленн

я послуг, 

що 

надаються 

недержавн

ими 

суб’єктам

и 

Протяг

ом     

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ 

соціального 

захисту  

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Надання якісної 

та комплексної 

допомоги особам, 

які постраждали 

від торгівлі 

людьми 

4.3. 

Надання 

особам, 

які 

постражда

ли від 

торгівлі 

людьми, 

безоплатн

ої 

Протяг

ом    

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ освіти 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

бюджет 

місцевого 

самоврядув

ання, інші 

кошти не 

заборонені 

законодавс

твом 

У межах 

фінансов

их 

ресурсів 

Надання 

допомоги особам, 

які постраждали 

від торгівлі 

людьми 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

медичної, 

психологі

чної, 

правової, 

соціальної 

та іншої 

допомоги, 

сприяння 

їх 

працевла

шту-

ванню та 

забезпече

ння 

реалізації 

права на 

освіту та 

професійн

у 

підготовк

у тощо 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

Заклади 

охорони 

здоров’я 

громади 

Заклади освіти 

громади; 

місцеві бюро 

безоплатної 

правової 

допомоги (за 

згодою); 

громадські 

організації (за 

згодою). 

5. 

Здійснення 

моніторингу 

у сфері 

протидії 

торгівлі 

людьми 

5.1. 

Здійсненн

я 

моніторин

гу стану 

виконання 

законодав

ства у 

сфері 

протидії 

торгівлі 

людьми та 

діяльності 

закладів 

надання 

допомоги 

Протяг

ом    

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ 

соціального 

захисту; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Покращення 

якості надання 

допомоги, 

передбаченої 

законодавством 

України для осіб, 

які постраждали 

від торгівлі 

людьми 



Назва 

напрямку 

діяльності  

Найменув

ання 

заходу 

Термін 

викона

ння 

заходу 

Виконавці 

Джерело 

фінансуван

ня 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

(реабіліта

ції) 

особам, 

які 

постражда

ли від 

торгівлі 

людьми 

5.2. 

Проведен

ня 

моніторин

гу 

виконання 

планів 

реабілітац

ії осіб, які 

отримали 

статус 

особи, яка 

постражда

ла від 

торгівлі 

людьми 

Протяг

ом    

2022 

року 

КУ «Центр 

надання 

соціальних 

послуг»; 

Відділ 

соціального 

захисту; 

Служба у 

справах дітей 

селищної ради; 

громадські 

організації (за 

згодою). 

Не 

потребує 

коштів 

Не 

потребує 

коштів 

Покращення 

якості надання 

послуг для осіб, 

які постраждали 

від торгівлі 

людьми 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                                         Ольга ОНИЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про селищну цільову Програму запобігання, протидії домашньому  насильству та 

торгівлі людьми на 2022 рік» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 


