
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія  VIIІ скликання 

"_16__" квітня 2021 року   смт Ємільчине № 295 

                                

Про затвердження Селищної цільової 

Програми підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності на 2021 рік 

 

 

 
 

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

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення другої сесії Житомирської 

обласної ради VІІІ скликання від 24.12.2020 №27 «Про обласну цільову Програму підтримки 

сім’ї, забезпечення гендерної рівності на 2021 рік» враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

етики, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

  1. Затвердити Селищну цільову Програму підтримки сім’ї, забезпечення гендерної 

рівності на 2021 рік (далі - Програма) згідно з додатком. 

 2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, передбачених 

бюджетом Ємільчинської селищної ради  на 2021 рік та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством.  

            3. Відповідальним виконавцем Програми визначити відділ освіти, молоді та спорту 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про затвердження Селищної цільової Програми підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності на 2021 рік» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення  5 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIIІ скликання 

 16 квітня 2021р. № 295 

 

 

Селищна цільова Програма  

підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності на 2021 рік 

 

І. Загальна характеристика селищної цільової Програми підтримки сім’ї, забезпечення 

гендерної рівності 

на 2021 рік  (далі - Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Селищна рада 

2. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради.   

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Програми визначити відділ освіти, 

молоді та спорту Ємільчинської 

селищної ради.   
4. Учасники Програми Відділ соціального захисту, КУ 

«Територіальний центр 

обслуговування населення» 

Ємільчинської селищної ради, відділ 

освіти, молоді та спорту селищної 

ради, відділ культури та туризму 

селищної ради, Служба у справах дітей 

селищної ради, громадські організації 

(за згодою), інспектор праці селищної 

ради, Ємільчинське відділення  поліції 

Новоград-Волинського ВП ГУНП в 

Житомирській області (за згодою) 

5. Термін реалізації Програми 2021 рік 

6. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні заходів 

Програми  

Бюджет Ємільчинської селищної ради  

та інші джерела фінансування не 

заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми (всього) 

У межах фінансових можливостей 

 у тому числі бюджетних коштів: 

селищний бюджет 

У межах фінансових можливостей 

 з них: кошти інших місцевих 

бюджетів 

У межах фінансових можливостей 

8. Основні джерела фінансування 

Програми 

Селищний бюджет 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
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       У ході реформування економічних і соціальних засад нашої держави виник – 

ряд несприятливих факторів, що негативно вплинули на становище сімей. Зокрема, 

залишаються невирішеними проблеми, які з роками навіть загострюються, і стосуються вони 

демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економіки родин, сімейного безробіття, 

народження та виховання дітей у сім’ї.  

Згідно з даними Головного управління статистики, в Житомирській області кількість 

осіб, що зареєстрували шлюб, становив: у 2014 році – 9212 осіб, 2015 – 9773, 2016 – 6943, 2017 

– 6728, 2018 – 4880. 

По Ємільчинській громаді у 2018 році зареєстровано 71 шлюб,  розлучень  - 17, у 2019 

році зареєстровано 60 шлюбів, розлучень – 18. 

У 2019 року в громаді померла 341 особа, народилося – 139 дітей. 

За звітній період 2020 року в громаді померло 406 осіб, народилося – 163 дитини, 

зареєстровано  65 шлюбів,  11 розлучень. 

Близько половини сімейних пар проживає у незареєстрованому шлюбі. Офіційно, за 

даними управління праці та соціального захисту населення, на території громади проживає 

близько 500  одиноких матерів. Питома вага позашлюбних народжень у загальній кількості 

живонароджених становить близько 19 %. При цьому частка таких народжень (по 

Житомирській області) більша в сільській місцевості (сільська місцевість – 26,8%, для 

прикладу - міські поселення – 18,4%). 

В Ємільчинській селищні раді проживає 325 багатодітних сімей, в яких виховується 

469  дітей шкільного віку. 

За період 2020 року почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 6 багатодітним жінкам. 

В умовах трансформаційного періоду розвитку України потенційні можливості 

української сім’ї, жінок і чоловіків, як рівноправних, стають реальною ресурсною силою у всіх 

сферах життя і держава має забезпечити можливості для їх реалізації.  

З огляду на загострення економічних та соціальних проблем сімей виникла потреба у 

ґрунтовному розробленні цілісної системи заходів з урахуванням нових реалій: ринкової 

економіки, соціального партнерства, всього того, щоб  зробити життя кожної окремої сім’ї 

повноцінним та ефективним. 

Впровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією із 

важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних змін у суспільстві, 

реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання 

наявних проблем, європейської інтеграції України та виконання міжнародних зобов’язань 

згідно з основними міжнародними договорами у сфері захисту прав людини. 

Досвід багатьох держав світу свідчить, що при підвищенні показника участі жінок у 

прийнятті рішень посилюється соціальна орієнтація державної політики, знижується рівень 

корупції, що сприяє розвитку всього суспільства, покращується соціально-економічний рівень 

розвитку держави та якість життя.  

Аналізуючи співвідношення кількості жінок та чоловіків серед депутатів різних рівнів 

Житомирської області, можна спостерігати закономірність: чим вища посада – тим менша 

кількість жінок, залучених до прийняття стратегічних рішень. 

Так, у 2020 році (до останніх виборів) співвідношення питомої ваги жінок до чоловіків 

серед депутатів обласної ради було таким: жінок – 9,4 %,  чоловіків – 90,6 %; серед депутатів 

районних рад: жінок – 27,6 %, чоловіків – 72,4 %; серед депутатів об’єднаних територіальних 

громад: жінок – 42,6 %, чоловіків – 58,4 %. 

Співвідношення питомої ваги жінок та чоловіків серед голів районних рад: у складі 

районних рад працювала  541 жінка - 44 % від їх загального складу; у складі об’єднаних 

територіальних громад – 257 жінок (27,4 %).  

В депутатському складі Ємільчинської селищної ради сьомого скликання – 13 жінок та 

18 чоловіків, восьмого скликання – 10 жінок,  16 чоловіків 

Серед старост селищної ради – 7 жінок і  14  чоловіків. 

 



Показник розміру середньомісячної заробітної плати жінок на 19,1 % менший, ніж у 

чоловіків (по Житомирській області). 

Значний розрив між середньомісячною заробітною платою жінок та чоловіків 

призводить до нерівних можливостей доступу до економічних ресурсів, а також відмінностей 

у якісних характеристиках зайнятості і соціальному статусі жінок та чоловіків. 

Дискримінація є однією із головних перешкод у досягненні гендерної рівності в 

економічній, політичній та інших сферах. Окремі групи жінок (жінки похилого віку, жінки та 

дівчата з інвалідністю, особливо у сільській місцевості, ВІЛ-позитивні та/або наркозалежні 

жінки, а також жінки національних меншин) страждають одночасно від декількох ознак 

дискримінації. 

Однією із основних проблем є низький рівень впровадження принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства в 

умовах нових викликів (економічна та гуманітарна кризи, які виникли внаслідок воєнного 

конфлікту та окупації частини території України). 

Суспільні ґендерні стереотипи створюють перешкоди та обмеження для вільного 

вибору способу життя, у тому числі професійної та суспільної реалізації, сімейного життя, як 

для жінок, так і для чоловіків. 

Залишається слабким механізм захисту та надання допомоги постраждалим від 

дискримінації за ознакою статі, особливо групі з підвищеним ризиком вразливості до 

множинної дискримінації. Процес упровадження принципу рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків в усі сфери життєдіяльності суспільства гальмує відсутність комплексної системи 

проведення гендерно-правової експертизи, недостатній обсяг статистичних показників, 

відсутність гендерної складової у регіональних програмах, документах, стратегіях, планах на 

всіх рівнях. 

Для просування на шляху досягнення ґендерної рівності в громаді необхідним є 

застосування системного підходу, який передбачає зміну ґендерних відносин, розширення 

можливостей жінок, зменшення впливу негативних традиційних ґендерних стереотипів, 

контроль, координацію та оцінювання прогресу досягнення ґендерної рівності. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є: 

- зміцнення інституту сім’ї; 

- соціальна підтримка багатодітних сімей; 

- популяризація сімейних цінностей; 

- соціальна підтримка дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

- удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх 

сферах життя суспільства; 

- впровадження європейських стандартів рівності; 

- ліквідація всіх форм дискримінації щодо жінок. 

 

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

строки та етапи виконання програми 

 

Прийняття Програми забезпечить: 

- утвердження цінності та підвищення статусу інституту сім’ї, всебічне зміцнення правових, 

моральних, матеріальних засад сімейного життя та сімейних відносин; 

- створення правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи, яка 

забезпечить оптимальні соціально-економічні умови для становлення та розвитку 

повноцінного виховання дітей у сім’ї; 

- утвердження цінності та підвищення статусу інституту сім’ї, всебічне зміцнення правових, 

моральних, матеріальних засад сімейного життя та сімейних відносин; 



- створення умов та можливостей для паритетної  участі жінок і чоловіків у прийнятті 

політичних, економічних та соціальних рішень; 

 - підвищення рівня проінформованості роботодавців з питань запровадження міжнародних 

стандартів рівності співробітників у сфері праці; 

- створення належних умов для забезпечення жінкам і чоловікам можливості поєднання 

трудової діяльності із сімейними обов'язками; 

- підвищення рівня проінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних 

обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини; 

- забезпечення проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, 

закладів культури та навчальних закладів з метою подолання стереотипних уявлень про роль 

жінки і чоловіка; 

- удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі та 

дискримінації за кількома ознаками, однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої 

дискримінації та вжиття відповідних заходів. 

Програма розрахована на період 2021 року. 

          Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених бюджетом 

селищної ради на зазначені цілі на відповідний рік.  

 

 

V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

• інформаційно-аналітичного забезпечення, співпраці з неурядовими організаціями; 

• реалізації сімейної політики; 

• проведення роботи з молодими та студентськими сім’ями, з багатодітними жінкам 

громади; 

• підтримці батьків, які виховують дітей самі; 

• підвищити рівень проінформованості населення з питань рівного розподілу сімейних 

обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання дитини; 

• підвищити рівень обізнаності з питань забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків; 

• забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової 

інформації, закладів культури та навчальних закладів щодо подолання стереотипних 

уявлень про роль жінки і чоловіка; 

• удосконалити механізм реалізації права на захист від усіх видів дискримінації. 

 

 

 

 



Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконан

ня заходу 

Виконавці 

Джерел

а 

фінансу

вання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансува

ння 

(вартість), 

тис.грн, в 

тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

 

2021 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

І. Інформаційно-аналітичне забезпечення, співпраця з громадськими організаціями 

 

1. Організація та 

проведення фестивалів, 

конкурсів, акцій, 

заходів тощо 

 «Усі жінки прекрасні» Протягом 

року  

Відділ культури та 

туризму Ємільчинської 

селищної ради, 

громадські організації (за 

згодою) 

Селищн

ий, інші 

джерела  

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Виявлення та 

підтримка творчо 

обдарованих жінок 

та створення умов 

для реалізації їх 

здібностей. 

  Спортивний конкурс 

«Мама, тато, я –

спортивна сім’я»  

Травень 

2021 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Ємільчинської 

селищної ради 

 У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Популяризція 

здорового способу 

життя, підтримка 

молодих сімей, 

відзначення 

активних родин  

  Захід « Всі рівні» Серпень, 

грудень 

2021 року 

КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» 

Ємільчинської селищної 

ради 

 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Соціальна інклюзія, 

підтримка сімей, які 

виховують дітей з 

інвалідністю  

  Захід «Літній вік – це 

круто» 

Жовтень  

2021 року 

Відділ культури та 

туризму Ємільчинської 

селищної ради 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Утвердження 

духовності, 

розвиток морально-

сімейних 



цінностей, 

відзначеня 

талановитих людей 

  Захід «Родинне свято» Травень  

2021 року 

Відділ культури та 

туризму селищної ради 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Зміцнення сім'ї, 

утвердження 

духовності, 

розвиток морально-

сімейних 

цінностей, 

допомога 

багатодітним 

родинам 

 

  Захід «Мама, +Я=Сім’я» Травень 

2021 року 

Відділ культури та 

туризму селищної ради 

 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Популяризації 

сімейних 

цінностей, 

допомога та 

підтримка молодих 

матерів, котрі 

самостійно 

виховують дитину 

 

ІІ. Реалізація сімейної політики 

2.1

. 

Пропаганда сімейних 

цінностей, вшанування 

багатодітних матерів 

Ведення обліку 

багатодітних сімей (банк 

даних) багатодітних 

сімей 

Протягом 

2021 року 

Виконком селищної ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту, КУ 

«Територіальний центр 

обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

ради 

Селищн

ий, інші 

джерела  

 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Отримання 

узагальнених 

соціально-

економічних і 

статистичних 

відомостей щодо  

  Проведення заходів до 

Дня матері, Дня сім’ї, Дня 

захисту дітей, Дня батька, 

Дня родини, Дня ветерана 

тощо  

Протягом 

2021 року 

Відділи культури та 

туризму, освіти, молоді та 

спорту селищної ради, 

КУ «Територіальний 

центр обслуговування 

населення» 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Популяризація 

сімейних 

цінностей, 

формування 

відповідального 

ставлення до матері 



Ємільчинської селищної 

ради 

в житті людини; 

привернення уваги 

широких кіл 

громадськості до 

питання нагальної 

необхідності 

збереження 

сімейних засад 

  Проведення новорічних 

та різдвяних свят 

Січень, 

Листопад

-грудень 

2021 року 

Відділи культури та 

туризму, освіти, молоді та 

спорту селищної ради,  

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Належна 

організація 

змістовного 

дозвілля школярів 

та молоді у 

новорічні і різдвяні 

свята, у період 

зимових 

канікул,формуванн

я національної 

свідомості та 

ідентичності, 

відродження 

духовності і 

збереження 

традицій народу 

  Проведення зустрічі 

керівництва 

громади з жінками, яким 

присвоєно 

почесне звання України 

«Мати-героїня», 

організація святкового 

вручення 

Протягом 

2021 року 

Відділ соціального 

захисту населення 

селищної ради  

Селищн

ий, інші 

джерела  

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Відзначення жінок,   

які   народили  та  

виховали  до  

восьмирічного віку 

п'ятьох і більше 

дітей,  у  тому  числі  

дітей,  

усиновлених  у  

встановленому  

законодавством 

порядку 



  Здійснення 

фізкультурно-оздоровчих 

та спортивних заходів для 

активного сімейного 

відпочинку та дозвілля 

 Відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради 

Селищн

ий, інші 

джерела  

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Популяризція 

здорового способу 

життя, підтримка 

молодих сімей, 

відзначення 

активних родин 

2.2

. 

Організація та 

проведення заходів, 

конкурсів, семінарів, 

круглих столів, 

тренінгів  тощо 

Реалізація акцій 

«Народини», «Наш 

малюк» 

Протягом 

2021 року 

Виконком селищної ради, 

відділ соціального 

захисту населення 

селищної ради,  

КУ «Територіальний 

центр обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

ради, КНП 

«Ємільчинська лікарня», 

КНП «Центр первинної 

медико-санітарної 

допомоги Ємільчинської 

селищної ради» 

 

 

 

 У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Популяризація 

сімейних 

цінностей, 

формування 

відповідального 

ставлення у жінок 

до материнства, 

привітання жінок з 

новонародженими 

  Проведення тематичних 

семінарів, тренінгів, 

круглих столів, дискусій 

 

Протягом 

2021 року 

Відділи культури та 

туризму, освіти, молоді та 

спорту селищної ради, 

КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр» 

Ємільчинської селищної 

ради, відділ соціального 

захисту населення 

селищної ради, КУ 

«Територіальний центр 

обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

ради 

Селищн

ий, інші 

джерела  

 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Надання 

консультативних 

роз’яснень щодо 

реалізації 

державної сімейної 

політики 



2.3

. 

Надання  

інформаційно-

просвітницьких 

соціальних  послуг 

сім’ям та особам  

соціально вразливих 

категорій, які 

проживають у 

віддалених населених 

пунктах  з метою 

запобігання негативних 

явищ, проти-правної 

поведінки, 

безвідповідального 

батьківства,  

соціального сирітства, 

формування цінностей 

здорового життя 

Організація роботи 

спеціалізованого 

формування "Мобільний 

консультаційний пункт 

соціальної роботи"    

Протягом 

2021 року 

КУ «Територіальний 

центр обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

ради, служба у справах 

дітей селищної ради 

Селищн

ий, інші 

джерела  

 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Соціальний захист 

сімей з дітьми 

  Проведення рекламно-

інформаційних заходів з 

актуальних питань 

соціальної роботи, 

виготовлення і 

поширення 

інформаційних буклетів, 

листівок,  тематичних 

зошитів щодо 

забезпечення первинної 

та вторинної 

профілактики, 

запобігання поширення 

негативних явищ 

Протягом 

2021 року 

КУ «Територіальний 

центр обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

ради 

Селищн

ий, інші 

джерела  

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Поширення 

інформаційної 

продукції, 

забезпечення 

проінформованості 

населення  

2.4

. 

Запобігання 

соціальному сирітству 

дітей, формування 

відповідального 

батьківства 

Виготовлення і 

поширення 

інформаційних буклетів, 

листівок,  тематичних 

зошитів щодо 

Протягом 

2021 року 

КУ «Територіальний 

центр обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Соціальний захист 

сімей з дітьми, 

збереження 

сімейних 

цінностей, 



запобігання соціальному 

сирітству, формування 

відповідального 

батьківства 

ради, служба у справах 

дітей селищної ради 

зменшення 

кількості 

неблагополучних 

сімей 

 

ІІІ. Реалізація гендерної політики 

 

3.1

. 

Популяризація ідей  

гендерної рівності у 

сучасному суспільстві 

Виготовлення 

роздаткового матеріалу  

гендерної тематики: 

статистичних звітів, 

методичних 

рекомендацій, 

тематичних  

брошур 

Протягом 

2021 року 

Відділи селищної ради: 

соціального захисту 

населення, культури та 

туризму, освіти, молоді 

та спорту; КУ 

«Інклюзивно-ресурсний 

центр» Ємільчинської 

селищної ради, КУ 

«Територіальний центр 

обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Поширення 

роздаткового  

матеріалу серед 

широких верств 

населення області  

3.2

. 

Агітаційно-

популяристичний 

(Популяризація ідей  

гендерної рівності у 

сучасному суспільстві) 

Проведення 

інформаційних кампаній, 

акцій та інших заходів з 

метою привернення 

уваги широких верств 

громадськості до 

проблематики 

дискримінації та 

гендерно-обумовленого 

насильства й руйнування 

існуючих  гендерних 

стереотипів, 

спрямованих на 

забезпечення рівних прав 

і можливостей жінок і 

чоловіків, запобігання і 

Протягом 

2021 року 

Відділи селищної ради: 

соціального захисту 

населення, культури та 

туризму, освіти, молоді 

та спорту; КУ 

«Інклюзивно-ресурсний 

центр» Ємільчинської 

селищної ради, КУ 

«Територіальний центр 

обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

ради, громадські 

організації (за згодою) 

 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Залучення 

широкого загалу до 

впровадження 

гендерних підходів 



протидію дискримінації 

та насильства за ознакою 

статі 

3.3

. 

Організація та 

проведення заходів, 

конкурсів семінарів, 

круглих столів  тощо 

Проведення заходів у 

рамках Міжнародного 

тижня підтримки 

грудного вигодовування 

 

Серпень  

2021 року 

КУ «Територіальний 

центр обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної , 

КНП «Ємільчинська 

лікарня», КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

Ємільчинської селищної 

ради» 

 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Популяризація та 

підтримка 

природного 

вигодовування 

втраченої традиції – 

годування дітей 

грудьми; 

привернення уваги 

суспільства на всіх 

рівнях: родини, 

громади, системи 

охорони здоров’я, 

роботодавців, 

суспільства та 

держави дітей і 

відновлення 

  Забезпечення розгляду 

звернень громадян за 

фактами дискримінації за 

ознакою статі та надання 

допомоги 

Протягом  

2021 року 

Відділ соціального 

захисту населення, КУ 

«Територіальний центр 

обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

ради , виконком 

селищної ради 

 

Обласни

й 

бюджет, 

бюджет

и 

місцево

го 

самовря

дування, 

інші 

кошти, 

не 

заборон

ені 

законод

авством 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Удосконалення 

механізму 

реалізації права на 

захист від 

дискримінації за 

ознакою статі та 

дискримінації за 

кількома ознаками, 

однією з яких є 

ознака статі, 

розгляду випадків 

такої дискримінації 

та вжиття 

відповідних заходів 

за його 

результатами 



  Налагодження 

партнерства з 

громадськими 

організаціями, які 

працюють для 

забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і 

чоловіків щодо 

проведення 

просвітницької роботи та 

об’єднання зусиль у 

напряму ефективного  

реагування та випадків 

дискримінації 

Протягом 

2021 року  

Відділ соціального 

захисту населення, КУ 

«Територіальний центр 

обслуговування 

населення» 

Ємільчинської селищної 

ради, відділи культури та 

туризму, освіти, молоді 

та спорту селищної ради 

 

Селищн

ий, інші 

джерела 

У межах 

фінансових 

можливост

ей 

Налагодження 

співпраці з 

громадськими 

об’єднаннями з 

питань реалізації 

гендерної політики  

 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію дій між учасниками Програми, контроль за виконанням її заходів, цільовим та ефективним використанням коштів 

здійснює селищна рада та профільна постійна комісія селищої ради. 

КУ «Територіальний центр обслуговування населення» Ємільчинської селищної ради, як відповідальний виконавець Програми раз у 

рік, до 25 січня, готує та подає  Ємільчинській селищній раді узагальнену інформацію про стан її виконання, у межах  компетенції. 

 

 

Заступник селищного голови                                                                                                                                       Ольга  ОНИЩУК       

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 


