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Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 

12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», рішення 

восьмої сесії Житомирської обласної ради VІІІ скликання від 16.12.2022 № 315 «Про обласну 

цільову Програму підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на 2022 рік», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з гуманітарних питань, 

регламенту, законності, депутатської діяльності та етики від 06.12.2022року, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. ЗАТВЕРДИТИ Селищну цільову Програму підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків на 2023 рік (далі – Програма) згідно з Додатком. 

 

2. Фінансування  заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, передбачених 

бюджетом Ємільчинської селищної ради  на 2023 рік та інших джерел фінансування, не 

заборонених законодавством.  

 

3. Відповідальним виконавцем Програми визначити КУ «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 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням  16 сесії, першого 

пленарного засідання  селищної  ради   

VІІІ скликання від 07 грудня 2022 

року № 2332 
 

 

 

Селищна цільова Програма  

підтримки сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на 2023 рік 

 

І. Загальна характеристика Програми  

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 

КУ «Центр надання соціальних послуг» селищної ради 

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків»;  

Закон України «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні»;  

Сімейний Кодекс України;  

постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2015 

№ 854 «Про рекомендації Парламентських слухань на 

тему «Сімейна політика в Україні – цілі та завдання» 

3. Розробник Програми КУ «Центр надання соціальних послуг» селищної ради 

4. 
Співрозробники 

Програми 

--- 

5. 
Відповідальний 

виконавець Програми 

КУ «Центр надання соціальних послуг» селищної ради 

6. Учасники Програми 

КУ «Центр надання соціальних послуг» селищної ради 

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради 

Відділ соціального захисту селищної ради 

Відділ культури та туризму селищної ради 

КНП «Ємільчинська лікарня» 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

селищної ради 

Громадські організації (за згодою) 

7. 
Терміни реалізації 

Програми 

2023 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 



3 
 

9.1 
В тому числі бюджетних 

коштів 

 

 
- з них коштів обласного 

бюджету 

У межах фінансових можливостей 

10. 
Основні джерела 

фінансування Програми 

Бюджет місцевого самоврядування, інші кошти не 

заборонені законодавством 

 

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

 

            У сфері підтримки та розвитку сім’ї проблеми спричинені сукупністю 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких:  

- зниження престижу сім’ї та нівелювання сімейних цінностей;  

- непідготовленість молоді до подружнього життя;  

- низька культура статевої та репродуктивної поведінки молоді, внутрішньосімейних 

стосунків;  

- збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;  

- поширення сімейного насильства в різних формах;  

- недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за здоров’я та 

виховання дітей;  

- незадовільний життєвий рівень значної кількості сімей, низькі стандарти оплати 

праці, невирішеність житлової проблеми, поширення бідності та злиденності серед сімей з 

дітьми, слабка орієнтація на свідоме самозабезпечення.  

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.  
Відповідно до обліку багатодітних сімей, в Житомирській області налічувалося  у 

2016 році – 13951 сімей, 47982 дітей, 2017 році – 14210 сімей, 48589 дітей, 2018 році – 14250 

сімей, 48634 дітей, 2019 році – 14849 сімей, 51193 дітей, у 2020 році – 15210 сімей, 52958 дітей, 

у І півріччі 2021 року – 14647 сімей, 56086 дітей. 

В Ємільчинській селищні раді проживає 332 багатодітні родини, в яких виховується 

475  дітей шкільного віку.  

З початку повномасштабного військового вторгнення росії на території громади 

тимчасово проживали понад 3 000 осіб внутрішньо переміщених осіб. З них дітей віком до 17 

років 928 осіб.  

У 2022 році в громаді проживала 21 багатодітна родина з 68 дітьми зі статусом 

внутрішньо переміщені особи. 

Згідно з даними Головного управління статистики в Житомирській області кількість 

новонароджених становила: у 2015 році – 13725, 2016 році – 12982, 2017 році – 11645, 2018 

році – 10612, 2019 році – 9619, у 2020 році – 9151, у 2021 – 5790. 

 

По Ємільчинській територіальній громаді зареєстровано: 

 

Рік  Народилося, 

осіб 

Померло, осіб  Шлюбів  Розлучень  Присвоєно  

Звання 

«Мати-

Героїня» 

2018 232 590 93 16  

2019 139 341 60 18  

2020 163 406 65 11 6 
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2021 157 477 66 16 2 

2022 134 374 155 6 2 

 

У сфері утвердження гендерної рівності проблеми спричинені сукупністю 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких::  

- недостатній рівень економічної незалежності жінок і чоловіків;  

- існування гендерних стереотипів у суспільстві, низький рівень гендерної культури;  

-потреба у підвищенні рівня гендерного інтегрування у системі державного 

управління;  

- недостатній рівень впровадження в суспільне життя результатів наукових 

досліджень з гендерної проблематики.  

Згідно статистичних даних у 2020-2022 років 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 станом на 01.12.2022 року – 4 жінки і 8 чоловіків, 

діловодів -13 жінок. 

У результаті реалізації Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.04.2018 № 273, вдалось досягти очікуваних результатів щодо 

збільшення представництва жінок у місцевих радах, скорочення розриву в оплаті праці жінок 

і чоловіків, включення гендерного компоненту у нормативно-правові акти, в тому числі 

рішення сесій селищної ради та виконавчого комітету селищної ради. 

 

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. 

 

 

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

строки та етапи виконання програми 

 

У сфері підтримки та розвитку сім’ї оптимальний варіант розв’язання проблеми полягає 

у стимулюванні саморозвитку та самозабезпечення сім'ї, наданні адресної соціальної 

допомоги, активізації діяльності громади, громадських організацій, приватних структур і, 

зокрема, передбачає:  

- здійснення заходів з підвищення престижу сім’ї та пропагування сімейних цінностей;  

- зміцнення шлюбу, зниження кількості розлучень;  

- розробку та проведення рекламних кампаній з питань розвитку та підтримки сім'ї, 

спрямованих на збереження орієнтацій населення на сімейний спосіб життя, підтримку 
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багатодітних сімей, народження і виховання дітей у сім'ях, популяризацію моделі «доброго 

батька», виготовлення та поширення соціальної реклами;  

- забезпечення проведення щорічних місцевих, участь у Всеукраїнських і регіональних 

святах та культурологічних акціях з питань сім'ї (День родини, День матері, День батька), 

фестивалів-конкурсів для різних категорій сімей, заходів, спрямованих на збереження та 

популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення 

престижу багатодітних сімей;  

- формування свідомого та відповідального ставлення молоді до батьківства і 

материнства;  

- оптимізація системи надання соціальних послуг і допомоги сім’ям, які опинились у 

складних життєвих обставинах, та сім’ям, які перебувають у зоні ризику щодо потрапляння у 

такі обставини;  

- забезпечення ефективної системи раннього виявлення сімей, у яких вчинюється 

насильство або є реальна загроза його вчинення, та організації соціальної підтримки таких 

сімей;  

- підтримка громадських організацій щодо реалізації заходів з питань попередження 

насильства в сім’ї, утвердження сімейних цінностей;  

- підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему 

насильства в сім’ї шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та 

роз’яснювальної роботи із залученням громадських організацій;  

- попередження сімейного неблагополуччя та створення дієвої системи надання 

допомоги потерпілим від насильства в сім’ї, зокрема – впровадження корекційних програм для 

осіб, які вчиняють насильство в сім'ї, та програм для осіб, які постраждали від насильства в 

сім'ї, забезпечення діяльності "гарячих" телефонних ліній;  

- здійснення постійного збору інформації у сфері запобігання насильству в сім'ї, 

проведення аналізу ситуації у зазначеній сфері, регулярного моніторингу ефективності 

відповідних заходів. 

 

У сфері утвердження гендерної рівності проблему фактичної нерівності між жінками і 

чоловіками передбачається розв’язати комплексно шляхом:  

- формування гендерної культури та подолання стереотипних уявлень про роль жінки і 

чоловіка;  

- розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності 

жінок і чоловіків;  

- проведення інформаційних кампаній з метою підвищення рівня поінформованості 

населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між жінками і 

чоловіками щодо виховання дітей;  

- підвищення рівня освіченості фахівців з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків;  

- проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів 

культури та закладів освіти з метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і 

чоловіка, утвердження гендерної рівності;  

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток у жінок лідерських навичок для участі у 

прийнятті управлінських рішень та навичок провадження підприємницької діяльності, 

особливо у жінок із сільської місцевості та жінок з особливими потребами;  

- залучення до виконання завдань, передбачених Програмою, громадських організацій, 

діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у бюджеті 

територіальної громади на 2023 рік.  

Програма розрахована на 2023 рік. 
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V. Перелік завдань (напрямів) Програми та результативні показники 

 

Напрямки Програма буде реалізовуватися за такими напрямками: 

 

І. Реалізація проєктів та проведення заходів державної політики з питань сім'ї: 

- заходи з пропаганда сімейних цінностей, вшанування багатодітних сімей, 

- організація та проведення заходів, конкурсів для популяризації сімейних цінностей. 

 

ІІ. Реалізації проєктів та проведення заходів  державної політики із забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків: 

- моніторинг з питань гендерної рівності з метою вивчення стану проблеми в громаді на 

основі чітко визначених індикаторів та показників, розробки та випуску статистичних 

матеріалів для підготовки аналітичних матеріалів,  

- популяризація ідей  гендерної рівності у сучасному суспільстві, 

- організація та проведення заходів, конкурсів, семінарів, круглих столів  тощо з питань 

гендерної рівності. 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

 інформаційно-аналітичного забезпечення, співпраці з неурядовими організаціями; 

 реалізації сімейної політики; 

 проведення роботи з молодими сім’ями, з багатодітними жінками Ємільчинської 

громади; 

 надавати підтримку батькам, які виховують дітей самі; 

 підвищити рівень поінформованості 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 закладів освіти щодо подолання стереотипних уявлень про роль 

жінки і чоловіка; 

 удосконалити механізм реалізації права на захист від  усіх видів дискримінації. 

 

Напрями діяльності та відповідні заходи Програми зазначені в Розділі VІІ Програми.  

 

 

VІ. 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 

відповідно до розподілу обов’язків. 

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

лютого 2024 року, готує та подає відділу економічного розвитку, інвестицій, транспорту, 

комунальної власності селищної ради узагальнену інформацію про стан та результати її 

виконання. 
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VІІ. Перелік напрямів і відповідних заходів Програми 

 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

І. Реалізація проєктів та проведення заходів державної політики з питань сім'ї 

1. Пропаганда 

сімейних 

цінностей, 

вшанування 

багатодітних 

сімей 

1.1. Проведення 

тренінгів, семінарів, 

«круглих столів» з 

пропаганди 

відповідального 

батьківства  

Протягом 

2023 року  

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради 

Відділ освіти, молоді 

та спорту селищної 

ради, 

Відділ соціального 

захисту селищної ради 

КНП «Ємільчинська 

лікарня», 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

селищної ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Ознайомлення батьків із 

сучасними поглядами на 

усвідомлене батьківство, 

сприяння формуванню 

основ батьківської 

компетентності, 

популяризація сімейних 

цінностей 

1.2. Надання 

різноманітних 

соціальних послуг 

неповній сім'ї в 

умовах конкретної 

ситуації; 

здійснення системи 

заходів, 

спрямованих на 

запобігання 

Протягом 

2023 року  

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

Відділ соціального 

захисту селищної ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

Бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Соціальна профілактика, 

допомога, патронаж, 

реабілітація, надання 

соціально-психологічної, 

психолого-педагогічної, 

соціально-медичної, 

юридичної, інформативно-

консультативної, 

психотерапевтичної 

допомоги та підтримки 
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Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

протиправній 

поведінці дітей в 

неповних сім’ях 

2. Організація та 

проведення 

заходів, 

конкурсів 

2.1. Проведення 

заходів до Дня 

матері, Дня сім’ї Дня 

батька «Моя сім’я – 

мій оберег» 

Травень, 

червень 

2023 року 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

Відділ освіти, молоді 

та спорту селищної 

ради, 

Відділ соціального 

захисту селищної ради, 

Відділ культури та 

туризму селищної 

ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Популяризація сімейних 

цінностей, формування 

відповідального ставлення 

до матері в житті людини; 

привернення уваги 

широких кіл громадськості 

до питання нагальної 

необхідності збереження 

сімейних засад виконавчої 

влади, органів місцевого 

самоврядування, 

громадськості до проблем 

та розвитку інституту сім'ї 

2.2. Зустріч 

керівництва громади 

з жінками-лідерками 

Березень  

2023 року  

Апарат селищної ради 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

Відділ освіти, молоді 

та спорту селищної 

ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Вшанування жінки, як 

матері, бабусі, фахівця, 

керівника, популяризація 

сімейних цінностей, 

формування 

відповідального ставлення 

до матері в житті людини 
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Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

 2.3. Проведення 

новорічних та 

різдвяних свят 

Грудень 

2023 року 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради, 

відділ культури та 

туризму селищної 

ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Організація змістовного 

дозвілля школярів та 

молоді у новорічні і 

різдвяні свята, у період 

зимових канікул, 

формування національної 

свідомості та ідентичності, 

відродження духовності і 

збереження традицій 

народу 

 2.4. Проведення 

тематичних 

семінарів, тренінгів, 

круглих столів,  

дискусій, для 

працівників  

органів місцевого 

самоврядування 

Березень, 

жовтень 

2023 року 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради, 

відділ соціального 

захисту селищної ради, 

відділ культури та 

туризму селищної 

ради, 

КНП «Ємільчинська 

лікарня», 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

селищної ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування,  

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Надання консультативних 

роз’яснень щодо реалізації 

державної сімейної 

політики 
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Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

 2.5. Проведення 

конкурсу «Моя 

міцна родина» 

Жовтень 

2023 року 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради, 

відділ культури та 

туризму селищної 

ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Підтримка багатодітних 

родин та дітей в них 

 2.6. Підготовка 

матеріалів для 

надання жінкам 

громади  

почесного звання 

України «Мати-

героїня» 

протягом  

2023 року 

Відділ соціального 

захисту селищної ради 

не потребує 

фінансування 

не потребує 

фінансування 

Відзначення жінок,   які   

народили  та  виховали  до  

восьмирічного віку п'ятьох 

і більше дітей   

ІІ. Реалізації проєктів та проведення заходів  державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

1. Моніторинг з 

питань гендерної 

рівності з метою 

вивчення стану 

проблеми в 

громаді  

1.1. Проведення 

гендерного аналізу  

поточної  ситуації в 

громаді 

Листопад 

2023 року 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради, 

відділ соціального 

захисту селищної ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Впровадження  гендерного 

аналізу в практику оцінки 

всіх соціальних процесів 

та ефективності 

управління, соціально-

економічним та 

культурним розвитку 

громади 
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Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

2. Популяризація 

ідей  гендерної 

рівності у 

сучасному 

суспільстві 

2.1. Виготовлення 

видань гендерної 

тематики: 

статистичних звітів, 

методичних 

рекомендацій,  

тематичних  

брошур, довідників, 

посібників, програм 

Протягом 

2023 року 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Поширення поліграфічної 

продукції серед жителів 

громади  

2.2. 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 

2023 року 

КУ «Центр надання  

соціальних послуг» 

селищної ради, 

відділ освіти, молоді та 

спорту селищної ради, 

відділ культури та 

туризму селищної 

ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Залучення громадськості 

до впровадження 

гендерних підходів 
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Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

протидію 

дискримінації та 

насильства за 

ознакою статі 

3. Організація та 

проведення 

заходів, 

конкурсів, 

семінарів, 

круглих столів  

тощо 

3.1. Проведення 

заходів у рамках 

Міжнародного 

тижня підтримки 

грудного 

вигодовування 

Серпень  

2023 року 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

КНП «Ємільчинська 

лікарня», 

КНП «Центр 

первинної медико-

санітарної допомоги» 

селищної ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Популяризація та 

підтримка природного 

вигодовування дітей і 

відновлення втраченої 

традиції – годування дітей 

грудьми; привернення 

уваги суспільства на всіх 

рівнях: родини, громади, 

системи охорони здоров’я, 

роботодавців, суспільства 

та держави 

 3.2. Проведення для 

державних 

службовців, 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування, 

працівників 

державних установ, 

та організацій 

навчань з питань 

рівності прав та 

можливостей жінок і 

чоловіків 

Травень  

2023 року 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

Відділ соціального 

захисту селищної ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

бюджет 

місцевого 

самоврядування, 

інші кошти, не 

заборонені 

законодавством 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Зменшення гендерного 

дисбалансу. Підвищення 

професійного рівня 



13 
 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис.грн. 

Очікуваний результат 

 3.3. Забезпечення 

розгляду звернень 

громадян за фактами 

дискримінації за 

ознакою статі та 

надання допомоги 

Протягом  

2023 року 

Апарат селищної ради, 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

селищної ради, 

Відділ соціального 

захисту селищної ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не потребує 

фінансування 

не потребує 

фінансування 

Удосконалення механізму 

реалізації права на захист 

від дискримінації за 

ознакою статі та 

дискримінації за кількома 

ознаками, розгляду 

випадків такої 

дискримінації та вжиття 

відповідних заходів за 

його результатами 

 3.4. 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 

2023 року  

КУ «Центр надання  

соціальних послуг» 

селищної ради, 

Відділ освіти, молоді 

та спорту селищної 

ради, 

Відділ соціального 

захисту селищної ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

не потребує 

фінансування 

не потребує 

фінансування 

Налагодження співпраці з 

громадськими 

об’єднаннями з питань 

реалізації гендерної 

політики  

 

Заступник селищного голови                                                                      Ольга ОНИЩУК
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РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

16 сесія,  перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про Селищну цільову Програму підтримки сім’ї, забезпечення  рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2023 рік» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

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» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 




