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ПАСПОРТ
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1. 1.    Визначення проблеми

      Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є проявами порушень прав людини та основними перешкодами
забезпечення гендерної рівності.

      За період з 2015 по 2018 роки кількість звернень з питань, пов’язаних з домашнім насильством що надходили до органів
внутрішніх справ зменшилась, від 164 до 140, більшість звернень від жінок.

          Протягом звітного періоду 2018 року надійшло 140 звернень щодо насильства в сім’ї, з них:  135 – від жінок, 5 – від чоловіків.

          Станом на 01.01.2019 року в Березівському районі 66 осіб  перебувають на обліку з приводу вчинення насильства в сім’ї, з них у
службі дільничних інспекторів: 1 – жінка, 65- чоловіків.

           Протягом звітного періоду   проведена відповідна робота:

  - активізовано проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення шляхом створення циклу окремих рубрик в
районній газеті «Степовий Маяк» в яких оприлюднюється наслідки насильства в сім’ї та надається інформаційно-просвітницька,
правова, психологічна допомога людям, які постраждали від наслідків насильства, протягом звітного періоду було 4 публікації та 13
на веб сайті;

          - в загальноосвітніх школах  району, ВПУ, Аграрному ліцеї  оформлені інформаційні кутки з правового всеобучу із зазначенням
телефону служби у справах дітей;

          Діти, які проживають в сім’ях, де існує загроза вчинення насильства над ними, перебувають під постійним контролем в дитячих
закладах, які  проінформовані про порядок дій в разі виявлення випадків скоєння насильства над дітьми (виявлення слідів побоїв).

       Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з дільничними інспекторами здійснюють виїзди у населені пункти, де
проводять просвітницько-профілактичну роботу з неповнолітніми, молоддю та сім’ями, в  яких є ризик скоєння насилля.

       Березівським РВ ГУВМС України в Одеській області протягом поточного  року  проведена певна робота спрямована на виконання
Плану Робочих заходів МВС України щодо вдосконалення роботи з попередження правопорушень, пов’язаних з насильством в сім’ї,
вимог спільного наказу МВС України та міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді. На профілактичному обліку в райвідділі 
внутрішніх справ знаходиться  92 сім'ї,  які перебувають на обліку як сімейні дебошири, з них 16 сімей, щодо яких надходили повторні
повідомлення про вчинення насильства в сім'ї, знято з обліку 68 осіб, 20 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

      Домашнє насильство є однією з найгостріших соціальних проблем, від якої страждають як жінки, так і чоловіки. Найбільш
вразливими є жінки та діти. До групи підвищеного ризику потрапляння в ситуацію насильства належать люди похилого віку, жінки із
сільської місцевості.

      Насильство негативно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров'я постраждалих осіб і може призвести до інвалідності
унаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень. Постраждалі від домашнього насильства (переважно жінки) не можуть належним
чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень соціального сирітства.

      На виконання Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» протягом року в районі проводилася
відповідна робота. Діти, які проживають в сім'ях, де існує загроза вчинення насильства над ними, перебувають під постійним
контролем в дитячих закладах, які  проінформовані про порядок дій в разі виявлення випадків скоєння насильства над дітьми
(виявлення слідів побоїв).      

       Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районної державної адміністрації спільно з дільничними інспекторами
здійснюють виїзди у населені пункти, де проводять просвітницько-профілактичну роботу з неповнолітніми, молоддю та сім’ями, в 
яких є ризик скоєння насилля. З родинами що опинилися в складних життєвих обставинах проводиться робота щодо формування
навичок усвідомленого та відповідального батьківства, недопущення зловживання спиртними напоями, покращення санітарно-
гігієнічних умов проживання, оформлення документів, надавалася гуманітарна допомога. Всі сім'ї від яких надійшли звернення з
питань, пов’язаних з домашнім насильством занесені до Банку даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах (з приводу
насильства в сім'ї), проведена робота щодо недопущення повторного вчинення насильства.    

       Службою у справах дітей районної державної адміністрації взято під контроль питання щодо попередження випадків залишення
малолітніх дітей в умовах, небезпечних для їх здоров'я та життя, протидії випадкам насильства стосовно дітей у навчальних закладах
усіх типів та форм власності.

      При Березівському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді створено мобільну бригаду соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі за рахунок донорських
коштів Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я», в рамках проекту «Комплексний підхід до
вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні».

        В ході здійснення соціальної роботи налагоджена співпраця з громадськими організаціями: Міжнародною Організацією з Міграції,
Ромським правозахисним центром, ГО «Десяте квітня», реабілітаційним центром «Істина», БФ «Катаріс Одеса», БФ «Шлях до дому».

       Питання попередження насильства в сім'ї  знаходяться на постійному контролі  в  районній  державній  адміністрації.



 

2. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми та необхідності її розв’язання програмним методом

     Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», прийнятим у грудні 2017 року, запроваджено комплексну
систему боротьби з домашнім насильством та насильством за ознакою статі.

     Вагомими проблемами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі є, зокрема,
обмежені людські та фінансові ресурси, зростання кількості осіб з інвалідністю, що потребує впровадження  та налагодження
механізму адресності надання відповідних послуг.

    До основних причин домашнього насильства та насильства за ознакою статі належать:

-        переважна безкарність осіб, які вчинили домашнє насильство та насильство за ознакою статі;

-        стереотипні уявлення суспільства щодо приватності проблеми домашнього насильства;

-        недосконалий механізм притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні домашнього насильства, насильства за
ознакою статі.

        Метою координації зусиль щодо створення соціальних та економічних умов для належного функціонування й розвитку сім'ї як
основи суспільства, підвищення статусу жінок у суспільстві, утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є:

-        посилення політики гендерної рівності щодо жінок на ринку праці;

-        виклики та інформаційні міфи у розумінні гендерної рівності;

-        поширеність стереотипів щодо соціальної ролі жінки та чоловіка, переваги однієї статі над іншою у сенсі співвідношення
фізичної сили.

     Пріоритетні напрями програми відповідають загальнодержавним інтересам, особливостям ресурсного потенціалу району.

        Планується продовження проведення інформаційно-розיяснювальних  заходів за участю представників органів державної влади,
роботодавців, соціальних партнерів.

        Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не
заборонених законодавством. Обсяги фінансування за рахунок бюджетних коштів будуть затверджуватися щорічно в межах наявного
фінансового ресурсу і уточнюватися під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.

       До виконання Програми  у сфері  запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі залучаються
обיєднанні територіальні громади сільські та селищна ради району, якими визначено відповідальних осіб, які проводитимуть роботу з
прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам.       

 

                              3.Визначення мети Програми

          Мета програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству
та насильству за ознакою статі відповідно до міжнародних стандартів шляхом реалізації законів України «Про запобігання та
протидію домашньому насильству», «Забезпечення рівності жінок і чоловіків», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»,
«Про охорону дитинства», «Про соціальні послуги», «Про Національну поліцію», «Про забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків»,  запровадження комплексних дій та заходів, спрямованих на зменшення такого явища як насильство.

4. Напрями діяльності програми

     Основними напрямами у сфері запобігання та протидію домашньому насильству на 2019 рік є:

- забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері  запобігання та
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

-  забезпечення доступності та якості надання необхідних соціальних послуг особам, постраждалим від домашнього насильства та
насильства за ознакою статі;

- визначення потреб територіальних громад у забезпеченні фахівцями із соціальної роботи та психологами, створенні загальних і
спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;

- застосування визначеного законодавством механізму притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні домашнього
насильства та насильства за ознакою статі;

- проведення комплексної, а також орієнтованої на різні групи населення інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи,
спрямованої на запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі;



- забезпечення збору даних про факти домашнього насильства, зокрема домашнього насильства стосовно дітей, та насильства за
ознакою статі, проведення досліджень щодо форм насильства, якого зазнають діти, жінки та чоловіки вразливих груп;

- організація інформаційно-просвітницької роботи серед учнівської молоді з питань попередження домашнього насильства і боулінгу в
дитячому середовищі;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо впровадження політики гендерної рівності, розробки заходів щодо
покращення ситуації жінки на ринку праці, зокрема у питанні вирівнювання заробітної плати жінок і чоловіків, організацію роботи щодо
протидії домашньому насильству і насильства стосовно жінок.

 

           5. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері запобігання протидії домашньому насильству та забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків

№ з/п Перелік заходів програми Строк виконання
заходу

Виконавці

1 Здійснення прийому інформації про вчинення
домашнього насильства та насильства за ознакою статі

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, Березівське ВП
Лиманського відділу ГУНП в Одеській області,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

2 Здійснення соціального інспектування та соціального
супроводу сімей, де мають місце випадки вчинення
насильства в сім'ї або в яких існує реальна загроза його
вчинення

Протягом року Служба у справах дітей, центр соціальних служб
для сім'ї та молоді,  райдержадміністрації

3 Виявляти, брати на облік та, в разі потреби здійснювати
супровід сімей з проблемою домашнього насильства або
реальної загрози його вчинення

Протягом року Служба у справах дітей, центр соціальних служб
для сім'ї та молоді,  райдержадміністрації

4 Організувати та забезпечити надання психологічних,
юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та
інших соціальних послуг членам сім'ї, в якій було
вчинено насильство або існує реальна загроза його
вчинення

Протягом року Центр соціальних служб для сім'ї та молоді, 
райдержадміністрації

5 Проводити роз’яснювальну роботу в сім'ях, в яких
вчинено насильство в сім'ї, або існує реальна загроза
його вчинення, повідомляти членів сім'ї про права,
заходи та послуги, якими вони можуть скористатися, та
передбачену законодавством відповідальність

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, Березівське ВП
Лиманського відділу ГУНП в Одеській області,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

6 Забезпечити проведення право виховної роботи з
учнівською молоддю в навчальних закладах щодо
роз’яснення положень закону України «Про запобігання
та протидію домашньому насильству», роз’яснення
наслідків жорстокого поводження з дітьми в сім'ях

Протягом року Відділ освіти, центр соціальних служб для сім'ї
та молоді,  райдержадміністрації

7 Організовувати проведення «круглих столів» та інших
заходів з питань попередження домашнього насильства
та насильства за ознакою статі

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

8 Залучати громадські організації району, об'єднання
громадян до проведення заходів щодо попередження
насильства сім'ї, популяризації здорового способу життя,
підвищення ролі сім'ї в суспільстві

Протягом року Центр соціальних служб для сім'ї та молоді, 
райдержадміністрації



9 Висвітлювати у засобах масової інформації питання
підвищення ролі сім'ї у суспільстві, виховання
громадської свідомості

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

10 Організовувати та проводити в районі заходи в рамках
міжнародної акції «16 днів проти насильства» у формі
бесід, лекцій, конкурсів малюнків

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

11 Проводити профілактичні бесіди по загальноосвітніх
закладах, для прийомних батьків, опікунів,
піклувальників, сімей, які переселились із зони АТО щодо
попередження домашнього насильства та насильства за
ознакою статі

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації

12 Забезпечити систематичне оновлення банку даних сімей,
де існують випадки вчинення насильства в сім'ї або
виникає реальна загроза його вчинення

Протягом року Центр соціальних служб для сім'ї та молоді, 
райдержадміністрації

13 Пропагувати під час навчально-виховного процесу
формування навичок здорового способу життя серед
дітей та молоді, запровадження високої педагогічної
культури, толерантного ставлення до дітей

Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації

14 Проводити соціально-психологічні дослідження серед
учнів з метою вчинення проблем підліткового насильства
та розробити рекомендації для попередження фактів
психологічного розладу, агресивності та жорстокості
серед неповнолітніх

Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації

15 Із метою привернення уваги громадськості до актуальних
для українського суспільства проблем щодо подолання
насильства в сім'ї, торгівлі людьми та будь-яких проявів
гендерної дискримінації проводити культурно-мистецькі
акції до Дня сім'ї, родинних свят, вшанування сімейних
трудових династій

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

16 Розповсюджувати інформаційні матеріали з питань
рівних прав та можливостей чоловіків та жінок,
попередження домашнього насильства та запобігання
торгівлі людьми

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

17 Забезпечення надання інформаційних, консультативних,
освітніх, правових, організаційних послуг з питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

18 Проведення семінарів, засідань круглого столу з питань
гендерної рівності для представників територіальних
громад, лідерів громадських організацій

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

19 Забезпечення діяльності телефонних «гарячих ліній» з
питань протидії гендерно зумовленому насильству та

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для



дискримінації за ознакою статі сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

20 Підвищення інформованості жінок, у тому числі сільських
жінок, жінок національних меншин, про їх права та
підвищення рівня їх правової грамотності, проведення
навчальних заходів з питань розвитку малого
підприємництва, фермерства у сільській місцевості

Протягом року Управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації, Березівська
районна філія Одеського обласного центру
зайнятості

21 Забезпечення внутрішньо переміщеним жінкам та
дівчаткам доступу до медичних послуг, освіти, вільного
переміщення, реєстрації, соціальних пільг

Протягом року Управління соціального захисту населення,
відділ освіти районної державної адміністрації,
КНП «Березівський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги»

22 Заохочення доступу дівчат рома та інших національних
меншин до освіти та продовження ними навчання на всіх
рівнях освіти шляхом підвищення обізнаності про
важливість освіти як права людини та як основи для
розширення прав і можливостей жінок

Протягом року Відділ освіти райдержадміністрації

23 Поширення рекламно-інформаційних матеріалів
соціального спрямування щодо протидії дискримінації за
ознакою статі, у тому числі множинної у засобах масової
інформації

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

24 Забезпечення діяльності мобільної бригади
психологічної та медичної допомоги жінкам та дівчатам,
які постраждали від гендерно зумовленого насильства, у
тому числі сексуального

Протягом року Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту, служба
у справах дітей, центр соціальних служб для
сім'ї та молоді, управління соціального захисту
населення, відділ освіти райдержадміністрації,
селищна, сільські ради, об’єднані територіальні
громади

 

6. Очікувані результати та ефективність Програми  

      Реалізація Програми дасть змогу знизити рівень домашнього насильства, насильства за ознакою статі та забезпечити захист прав
постраждалих осіб через удосконалення системи запобігання та протидії такому насильству.

      За результатами виконання Програми очікується:

-        зростання довіри громадян до суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та
насильству за ознакою статі;

-        доступність і якість надання необхідних соціальних послуг особам, постраждалим від домашнього насильства, насильства за
ознакою статі;

-        зростання кількості притягнених до відповідальності кривдників;

-        проведення просвітницьких заходів за участю юристів, які надають допомогу постраждалим від множинної дискримінації, для
учнівської та студентської молоді;

-        надання безоплатної правової допомоги дівчатам та жінкам, зокрема з інвалідністю, із сільської місцевості, жінкам похилого віку
та інших вразливих соціальних груп;

-        підвищення рівня обізнаності населення з питань запобігання  та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою
статі, подолання негативних стереотипів і формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки, посилення ролі
чоловіків у протидії домашньому насильству;

-        підвищення якості оброблення та аналізу зібраних даних про домашнє насильство, у тому числі домашнє насильство стосовно
дітей та насильство за ознакою статі, що дасть змогу проводити ефективний моніторинг виконання Закону України «Про запобігання
та протидію домашньому насильству».

 



7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

            Організаційне супроводження Програми, координація дій між виконавцями Програми, за її реалізацією, покладається на
управління соціального захисту населення районної державної адміністрації та районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді районної державної адміністрації, у межах компетенції, які здійснюватимуть моніторинг у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі і надаватимуть пропозиції та рекомендації щодо її коригування.

      Протягом дії Програми можуть вноситись зміни та доповнення.

      Контроль за виконанням Програми здійснює управління соціального захисту населення Березівської районної державної
адміністрації – координатор Програми.

      Виконавці, зазначені у Програмі, щокварталу у визначені терміни надаватимуть до управління соціального захисту населення
Березівської районної державної адміністрації, а управління Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної
адміністрації інформацію про стан виконання заходів.

      Після закінчення встановленого строку виконання Програми управління соціального захисту населення райдержадміністрації
складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Березівської районної ради. 


