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                                        І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. 

Назва Програми 

 

Комплексна програма з оздоровлення та 

відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, 

гендерного паритету і протидії торгівлі людьми на 

території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області  на 2021 

рік 

 
2. Ініціатор розроблення 

Програми 
Кушугумська селищна рада Запорізького району 

Запорізької області 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

 

4. Головний розробник Програми 

 

Кушугумська селищна рада Запорізького району 

Запорізької області,  

5. Співрозробннки Програми  

6. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

 відділ соціального захисту населення  

 

7. Співвиконавці Програми відділ соціального захисту населення 

 
8. Термін реалізації Програми 2022 рік 

9. Мета Програми Організація повноцінного оздоровлення та 

відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого 

населення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області шляхом 

удосконалення системи оздоровлення та 

відпочинку дітей, забезпечення державних 

гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг, збереження та розвитку 

мережі дитячих оздоровчих закладів регіону, 

сприяння модернізації їх інфраструктури 

відповідно до сучасних умов, створення правових і 

соціальних умов для належного розвитку сім’ї, 

підвищення ролі сім’ї, утвердження в суспільстві 

гендерного паритету та реалізація заходів щодо 

попередження домашнього насильства та 

дискримінації за ознакою статі, сприяння 

викоріненню передумов торгівлі людьми. 

 
10. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 

- коштів селищного   бюджету 

- коштів державного бюджету 

- кошти позабюджетних джерел 

 

 

 

150000,00 грн. 

 

 

 

 



11. Очікувані результати 

виконання 
Виконання Програми дасть змогу на 30% 

забезпечити послугами з відпочинку та 

оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок 

всіх джерел фінансування, створити 

інформаційні і соціальні передумови для 

належного розвитку сім’ї, підвищення ролі 

сім’ї, утвердження в суспільстві гендерного 

паритету, попередження домашнього 

насильства та дискримінації за ознакою статі, 

викорінення передумов торгівлі людьми. 

 12. Ключові показники 

ефективності 

Виконання всіх запланованих заходів в повній 

мірі з досягненням очікуваних результатів 

 

ІІ.ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено 

необхідністю впровадження на рівні громади політики щодо створення 

оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, політики 

забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків.  

Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини» від 20 

листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони 

України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну 

освіту», «Про соціальні послуги», «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про  фізичну культуру і 

спорт», «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та  

оздоровчих закладах».  

 

   Загострення означених в межах цієї Програми проблем спричинено 

сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких: 

 

 у сфері оздоровлення та відпочинку дітей: 

 проблема скорочення мережі стаціонарних дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, які фактично здійснюють діяльність;  

 недостатнє фінансування з місцевих бюджетів на оздоровлення 

та відпочинок дітей; 

 недостатній рівень охоплення оздоровчими послугами дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону 

України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

 

 у сфері підтримки інституту сім’ї та гендерного паритету: 

зниження цінності сім’ї; 

непідготовленість молоді до подружнього життя та батьківства; 

низька культура внутрішньо-сімейних стосунків, поширення 

домашнього насильства в різних формах; 



недостатній рівень педагогічної культури батьків (особливо – татів), 

їх відповідальності за здоров’я та виховання дітей; 

низький рівень гендерної культури та існування гендерних 

стереотипів у суспільстві. 

 

у сфері протидії торгівлі людьми, гендерно-зумовленого та домашнього 

насильства: 

недостатній рівень координації діяльності ОМС, громадських та 

міжнародних організацій у сфері протидії торгівлі людьми; 

низький рівень поінформованості 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; 

відсутність комплексної системи реагування на випадки 

дискримінації за ознакою статі, запобігання гендерно зумовленому 

насильству та дискримінації, і надання допомоги особам, які від них 

постраждали. 

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та 

відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення 

державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та 

відпочинкових послуг, збереження та розвитку мережі дитячих 

відпочинкових закладів громади, сприяння модернізації їх інфраструктури 

відповідно до сучасних умов; створення правових і соціальних умов для 

належного розвитку сім’ї, підвищення ролі сім’ї, утвердження в суспільстві 

гендерного паритету та реалізація заходів щодо попередження домашнього 

насильства та дискримінації за ознакою статі, сприяння викоріненню 

передумов торгівлі людьми. 

 

ІV.ОСОБИ ТА/АБО ЇХ ГРУПИ, ЯКІ ПІДПАДАТИМУТЬ ПІД ДІЮ 

ПРОГРАМИ 

у сфері підтримки інституту сім’ї та гендерного паритету, протидії 

торгівлі людьми, гендерно зумовленого та домашнього насильства: 

Всього населення –18225 осіб Кушугумської територіально громади, 

з них особливо з вразливих груп: 

внутрішньо переміщені особи – 77 осіб, з них 38 – жінок, 24 – 

чоловіків; 

особи похилого віку – 4538 осіб; 

самотні матері/батьки – 411 осіб, з них 409 – матерів, 2 – батько; 

багатодітні сім’ї – 145 сімей; 

особи з інвалідністю – 301 осіб, з них 154 – жінок, 147 – чоловіків; 

діти з інвалідністю – 91, з них 36 – дівчат, 55 – хлопців. 

 



V.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

Основні шляхи розв’язання проблеми в межах цієї Програми: 

1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей. 

2. Організація роботи літніх мовних таборів, пришкільних дитячих 

таборів відпочинку, центрів дозвілля. 

3. Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей. 

4. Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення. 

5. Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного 

персоналу, персоналу харчоблоків та їдалень дитячих 

оздоровниць. 

6. Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та 

оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених 

послугами оздоровлення. 

7. Реалізація сімейної та гендерної політики на рівні громади. 

8. Реалізація політики у сфері протидії торгівлі людьми, гендерно  

зумовленого та домашнього насильства. 

  

Основними завданнями Програми є: 

 

у сфері оздоровлення та відпочинку дітей: 

реалізація державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку 

дітей; 

виділення коштів з місцевого бюджету на організацію оздоровлення 

та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки; 

збільшення кількості дітей, охоплених послугами оздоровлення, 

протягом року; 

          підтримка дитячих закладів відпочинку; 

створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, 

медико-оздоровчих інноваційних проєктів  з оздоровлення та відпочинку 

дітей; 

 

 у сфері підтримки інституту сім’ї та гендерного паритету:  

формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім'ї у 

житті  суспільства, підвищення престижу сім’ї; 

 формування у населення культури планування сім'ї,  народження 

бажаної кількості дітей з урахуванням сучасного розвитку медицини, 

налагодження  ефективної  системи  підготовки  молоді до сімейного життя; 

 створення умов для  поєднання жінками і чоловіками професійних і 

сімейних обов'язків;  

 здійснення просвітницької діяльності з питань гендерної рівності, 

формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у 

суспільстві;  

сприяти створенню механізмів забезпечення ґендерної рівності на 

рівні громади (координаційні групи, тематичні робочі групи); 



сприяти залученню жінок до прийняття рішень, що впливають на 

розвиток громади, надавати підтримку розвитку жіночого лідерства. 

 

у сфері протидії торгівлі людьми, гендерно – зумовленого та домашнього 

насильства 

підвищення рівня правової культури населення та поінформованості 

про проблему насильства та протидії торгівлі людьми шляхом проведення 

широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної 

роботи; 

створення дієвої системи надання допомоги особам, постраждалим 

від торгівлі людьми, домашнього та гендерно зумовленого насильства; 

запобігання домашньому насильству;  

ефективне реагування на факти домашнього насильства через 

впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи щодо 

запобігання та протидії домашньому насильству;  

запровадження системи ефективного реагування на факти гендерної 

дискримінації, 

План заходів програми відображено у таблиці 1. 

 

VI. Очікувані результати виконання Програми 

За час виконання Комплексної програми:  

 у сфері оздоровлення та відпочинку дітей: 

щорічно збільшувати кількість дітей, які отримують послуги з 

оздоровлення та відпочинку, особливо дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки, охоплювати до 75% дітей шкільного віку 

послугами із оздоровлення та відпочинку, за рахунок всіх джерел 

фінансування; 

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку; 

підвищення ефективності міжвідомчої координації дій органів 

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій у вирішенні завдань організації якісного оздоровлення дітей; 

надання організаційної, інформаційної допомоги громадським 

об'єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим 

закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам. 

підтримка дитячих закладів відпочинку. 

у сфері підтримки інституту сім’ї та  гендерного паритету:  

 підвищення у свідомості людей рівень престижу сім’ї; 

 надання послуг молоді і сім’ям з питань планування сім’ї та 

відповідального батьківства; 

проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової 

інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання 

стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка; 

посилення співпраці з громадськими об’єднаннями, діяльність яких 

спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

створення відповідних консультативно-дорадчих органів; 

проведення заходів, спрямованих на залучення жінок до прийняття 

рішень, розвиток жіночого лідерства.  



у сфері протидії торгівлі людьми, гендерно-зумовленного та домашнього 

насильства: 

підвищення рівня проінформованості і правової культури населення  з 

питань протидії торгівлі людьми, попередження домашнього насильства, 

жорсткого поводження з дітьми, наявних послуг для постраждалих, 

формування свідомості всіх верств населення  щодо нетерпимого ставлення 

до насильства; 

забезпечення належного захисту та надання допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми; 

посилення ефективності взаємодії органів виконавчої влади, 

міжнародних організацій, громадських об’єднань та інших юридичних осіб, 

що виконують різні функції у сфері протидії торгівлі людьми, гендерно-

зумовленного та домашнього насильства; 

зменшення рівня домашнього насильства; 

організація проходження корекційних програм особами, які вчинили 

домашнє насильство; 

запровадження послуг для постраждалих від домашнього насильства 

на території громади; 

удосконалення механізмів реагування на факти дискримінації за 

ознакою статі. 

 

VII. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Під час формування проекту місцевого бюджету селищна рада 

передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей 

місцевого бюджету.  

 

          VIII. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Програма діє впродовж 2022 року. 

 

IX. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий 

комітет Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області,  який до 20 грудня поточного року інформує про хід виконання 

Програми. 

 

 

 

 

 

Секретар  ради       В.С.Кривенко  

 

 

 

 



 

Таблиця 1. Заходи 

з реалізації Комплексної  програми  з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді та гендерного 

паритету та протидії торгівлі людьми на території Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(грн.) 

1 2 3 4 

6.1. Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 

6.1.1. 

 

 

Розробити положення про підбір та 

направлення дітей пільгових категорій на 

оздоровлення та відпочинок за рахунок 

коштів місцевого бюджету  

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

Не потребує фінансування  

6.1.2. 

 

 

 

Забезпечити роботу у дитячих закладах  

психологів з метою надання дітям 

психологічної допомоги, проведення 

профілактики негативних явищ 

 Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

Не потребує фінансування 

6.1.3. 

 

 

 

Постійно оновлювати базу даних дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки, та мають бути направлені на 

оздоровлення та відпочинок   

 Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

Не потребує фінансування 

6.1.4. 

 

 

 

Забезпечити оздоровлення та відпочинок 

дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги (придбання путівок в ДЗОВ) 

Виконавчий  комітет селищної 

ради 

150 000,00 

6.1.5. Забезпечити проведення інформаційно-

просвітницьких профілактичних заходів з 

дітьми та молоддю щодо пропаганди 

здорового способу життя, збереження 

 Відділ освіти,культури, молоді 

та спорту Кушугумської 

селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

Не потребує фінансування 



 

 

 

6.2. Реалізація місцевої сімейної та гендерної політики 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(грн.) 

1 2 3 4 

6.2.1. Забезпечення проведення заходів для 

дітей з нагоди Дня Святого Миколая, 

новорічних та різдвяних свят, 

Виконавчий комітет селищної  

ради; 

В межах   фінансових 

можливостей 

 

репродуктивного здоров’я, профілактики 

соціально небезпечних хвороб, формування у 

молоді відповідальності за власне життя 

(бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)  

6.1.6. 

 

 

 

Сприяння направленню дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки до 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

за рахунок коштів обласного бюджету 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету селищної ради  

 

(обласний бюджет)   

6.1.7 Сприяння направленню дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки, з 

метою оздоровлення та відпочинку у ДП 

«Український дитячий центр «Молода 

гвардія» та УДЦ «Артек» 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету сільської ради 

 

(державний бюджет) 

6.1.8. 

 

 

 

Висвітлення у засобах масової інформації про 

хід підготовки та проведення літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки 

Виконавчий комітет селищної 

ради 

не потребує фінансування 



Міжнародного дня захисту дітей, Дня 

знань та Свята останнього дзвоника. 

Придбання подарунків та солодощів до 

Дня Святого Миколая, новорічних і 

різдвяних свят, в межах виділених 

асигнувань. 

Придбання подарунків та солодощів до 

Міжнародного дня захисту дітей 

вихованцям дошкільних навчальних 

закладів, ; придбання подарунків та 

солодощів до Міжнародного дня захисту 

дітей учням 1-4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів громади в межах 

виділених асигнувань.  

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету; 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Кушугумської селищної 

ради; 

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської  селищної 

ради 

 

 

 

 

6.2.2. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з нагоди 

Міжнародного жіночого дня, Дня сім’ї, 

Дня матері, Дня батька, Дня молоді 

Виконавчий комітет селищної 

ради; 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету 

Не потребує фінансування 

 

6.2.3. Організація участі жінок/чоловіків 

Кушугумської селищної ради у обласних 

конкурсах «Господиня свого краю» та 

«Батько року» 

Виконавчий комітет селищної  

ради; 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету 

Не потребує фінансування 

 

6.2.4 Виконання загально-державних програм з 

питань забезпечення рівних прав і 

можливостей чоловіків та жінок 

Виконавчий комітет селищної 

ради; 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Кушугумської селищної 

ради; 

Не потребує фінансування 

 



Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету 

6.2.5 Здійснення заходів з провадження 

гендерних аспектів та підвищення ролі 

жінки у суспільстві 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету;  

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської  селищної 

ради. 

Не потребує фінансування 

 

6.2.6. Проведення інформаційних кампаній, 

спрямованих на формування позитивного 

іміджу сім’ї,  на забезпечення рівного 

розподілу сімейних обов’язків та 

відповідальності між жінками та 

чоловіками щодо виховання дитини  

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету;  

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Кушугумської селищної 

ради; 

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської  селищної 

ради 

Не потребує фінансування 

 

 

6.2.7. Проведення інформаційної кампанії щодо 

неприпустимості фактів дискримінації за 

ознакою статі на території Кушугумської 

селищної ради 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету;  

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Кушугумської селищної 

ради;  

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської  селищної 

ради. 

Не потребує фінансування 

 

 

 

 

 



6.3. Реалізація державної політики у сфері  протидії  торгівлі людьми, 

домашнього та гендерно-зумовленого насильства 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(грн.) 

1 2 3 4 

6.3.1 Проведення інформаційних кампаній, 

спрямованих на недопущення 

дискримінації за ознакою статі та 

гендерно зумовленого насильства. 

 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету;  

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Кушугумської селищної 

ради; 

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської ї селищної 

ради; 

поліцейські офіцери громади 

відділу превенції Головного 

управління національної поліції                   

в Запорізькій області ( за згодою) 

Не потребує фінансування 

 

 

6.3.2 Організація та проведення Всеукраїнської 

акції “16 днів активізму проти гендерно 

зумовленого насильства” та заходи до 

Всесвітнього дня протидії торгівлі 

людьми 

 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету; 

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Кушугумської 

селищної ради; 

Відділ Служба у справах дітей 

Кушугумської ї селищної ради ; 

КУ «Центр надання соціальних 

Не потребує фінансування 

 



послуг» Кушугумської селищної 

ради; 

поліцейські офіцери громади 

відділу превенції Головного 

управління національної поліції                   

в Запорізькій області ( за згодою) 

6.3.3. Здійснення лекційно-просвітницької 

роботи серед молоді щодо попередження 

насильства у сім’ї та протидії торгівлі 

людьми 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету;   

Відділ освіти, культури, молоді 

та спорту Кушугумської 

селищної ради; 

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської ї 

селищної ради; 

поліцейські офіцери громади 

відділу превенції Головного 

управління національної поліції                   

в Запорізькій області ( за згодою) 

Не потребує фінансівання 

6.3.4. Здійснення захисту прав та законних 

інтересів дітей, які постраждали від 

домашнього насильства, залучення до 

найгірших форм праці. Забезпечення 

неповнолітніх соціальним супроводом та 

соціально-педагогічним патронажем. 

Проведення профілактичної роботи в 

сім’ях серед осіб, які вчинили домашнє 

насильство у відношенні неповнолітніх, 

або де існує така загроза. 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету; 

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Кушугумської селищної 

ради; 

Відділ Служба у справах дітей 

Кушугумської ї селищної ради; 

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської селищної 

ради; 

Не потребує фінансування 

 



поліцейські офіцери громади 

відділу превенції Головного 

управління національної поліції                   

в Запорізькій області ( за згодою) 

6.3.5. Організація проходження корекційних 

програм особами, які вчинили домашнє 

насильство 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету,  

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської ї 

селищної ради ; 

поліцейські офіцери громади 

відділу превенції Головного 

управління національної поліції                   

в Запорізькій області ( за 

згодою). 

Не потребує фінансування 

 

6.3.6 Здійснення заходів щодо реабілітації та 

реінтеграції осіб, які постраждали від 

конфліктів та насильства, внутрішньо 

переміщених осіб, учасників 

антитерористичної операції та їх сімей із 

врахуванням потреб жінок і дівчат 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету;  

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської  селищної 

ради; 

поліцейські офіцери громади 

відділу превенції Головного 

управління національної поліції                   

в Запорізькій області ( за 

згодою);  

 громадські об’єднання та 

міжнародні організації (за 

згодою). 

Не потребує фінансування 

 



6.3.7 Забезпечення надання комплексної 

допомоги постраждалим від гендерно-

зумовленого насильства 

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету; КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

Кушугумської  селищної ради;  

КЗ «Запорізький обласний центр 

соціально-психологічної 

допомоги» ЗОР;  

поліцейські офіцери громади 

відділу превенції Головного 

управління національної поліції                   

в Запорізькій області ( за згодою); 

громадські об’єднання та 

міжнародні організації (за 

згодою). 

Не потребує фінансування 

 

6.3.8 Поширення соціальної реклами у засобах 

масової інформації, інформаційно-

просвітницьких матеріалів щодо 

гендерних аспектів запобігання 

конфліктів, протидії торгівлі людьми та 

попередження домашнього насильства  

Відділ соціального захисту 

населення апарату виконавчого 

комітету;  соціальні мережі; сайт 

селищної ради. 

Не потребує фінансування 

 



6.3.9 Підвищення рівня поінформованості 

суспільства щодо шляхів уникнення 

ризиків потрапляння в ситуації торгівлі 

людьми та можливостей отримання 

допомоги з метою формування у 

населення навичок безпечної поведінки 

Відділ соціального захисту 

населення виконавчого комітету;  

Відділ освіти, культури, молоді та 

спорту Кушугумської селищної 

ради ; 

КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської селищної 

ради; 

поліцейські офіцери громади 

відділу превенції Головного 

управління національної поліції                   

в Запорізькій області ( за згодою) 

 громадські об’єднання та 

міжнародні організації (за 

згодою). 

Не потребує фінансування 

 

 

 

 

 

        Секретар   ради                                                                                                          В.С.Кривенко 

 
 

 


