
 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

(шістдесят четверта сесія сьомого скликання ) 

РІШЕННЯ 

від 13.04.2020 № 1141 

м. Бердичів 
 

 

Про міську цільову Програму 

запобігання, протидії  

домашньому насильству та 

торгівлі людьми на 2020 рік  
 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п.1 ч.2 ст.8 Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», на виконання рішення Житомирської 

обласної ради від 12.11.2019 №1644 «Про обласну цільову Програму  

запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 2020 рік», 

Бердичівська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити міську цільову Програму запобігання, протидії 

домашньому насильству та торгівлі людьми у м. Бердичеві на 2020 рік (далі – 

Програма) згідно з додатком. 

2.  Головним розпорядником коштів міського бюджету міста Бердичева, 

передбачених на виконання заходів Програми, визнати управління праці, сім’ї 

та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради. 

3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради, підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми 

власності, які беруть участь у виконанні Програми, забезпечити виконання 

заходів, передбачених даною Програмою.   

           4.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, спорту, туризму, 

молодіжної політики.  

 

 

Міський голова                                                                                     В.К.Мазур 
 

http://berdychiv.com.ua/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%be%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b2/
http://berdychiv.com.ua/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%be%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b2/
http://berdychiv.com.ua/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%80%d1%8f%d0%b4%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%97/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%96%d1%8f-%d0%be%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b2/


 

 

                                                                                                                  Додаток  

до рішення міської ради  

від 13.04.2020 №1141   

 
 

Міська цільова Програма запобігання, протидії домашньому  

насильству та торгівлі людьми у м. Бердичеві 

на 2020 рік 
 

І. Загальна характеристика міської цільової Програми  запобігання, 

протидії домашньому насильству та протидії  торгівлі людьми у                           

м. Бердичеві на 2020 рік  (далі – Програма) 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Управління праці, сім’ї та 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради 

2. Розробник Програми Управління праці, сім’ї та 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

- Управління праці, сім’ї та 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради; 

-  служба у справах дітей 

виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради; 

-   Бердичівський центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді 

4. Учасники Програми - Управління виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради:  

▪ праці, сім’ї та соціального 

захисту населення; 

▪    освіти і науки; 

▪    фінансове; 

- відділи виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради: 

▪    охорони здоров’я; 

▪     культури; 

- Бердичівський центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді; 

-  загальноосвітні навчальні заклади 

міста Бердичева; 

- комунальне некомерційне 

підприємство «Центральна міська 



 

 

лікарня» Бердичівської міської 

ради; 

- Бердичівський відділ поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Житомирській області           

(за згодою); 

- Бердичівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (за згодою); 

- Бердичівський міськрайонний 

відділ державної реєстрації актів 

цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції 

у Житомирській області (за 

згодою); 

- Бердичівський районний відділ 

Державної міграційної служби 

України в Житомирській області (за 

згодою); 

- Бердичівський міський центр 

зайнятості (за згодою); 

- підприємства, установи та  

організації незалежно від форми 

власності, окремі громадяни (за 

згодою) 

5. Термін реалізації Програми 2020 рік 

6. Основні джерела фінансування 

Програми 

Міський бюджет міста Бердичева, 

інші джерела фінансування, не 

заборонені чинним законодавством 

України 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

в межах виділених асигнувань  

 у тому числі:  

 кошти міського бюджету міста 

Бердичева 

в межах виділених асигнувань 

 кошти інших джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством України 

- 

 

 

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

 

Програма розроблена відповідно до Закону України  від                               

07.12.2017 року № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 р. № 658 

 

https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev


 

 

«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», 

інших чинних нормативно-правових актів України, на виконання рішення 

Житомирської обласної ради від 12.11.2019 №1644 «Про обласну цільову 

програму запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми на 

2020 рік».  

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст.3 Конституції 

України від 28.06.1996 року).  

Права дитини на захист від усіх форм фізичного та психологічного 

насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і 

брутального поводження та експлуатації, та інших зловживань,  визначені  

Конвенцією ООН про права дитини, що ратифікована постановою Верховної 

Ради України  № 789-XII від 27.02.1991.  

Світовою громадськістю домашнє насильство визнано однією з найбільш 

розповсюджених у світі форм порушення прав людини. Насильство породжує 

низку соціальних проблем. Прояви домашнього насильства призводять до 

руйнування базової ланки суспільства – сім’ї, породжують дитячу 

безпритульність та бездоглядність, є однією з причин поширення соціального 

сирітства.  

Стереотипні уявлення про стосунки батьків-дітей, де покарання 

розглядається як природна складова виховання, призводять до того, що про 

факти домашнього насильства дуже рідко повідомляють правоохоронні чи інші 

органи. Але попри все, кількість звернень щодо вчинення домашнього 

насильства щороку збільшується. 

 З метою поліпшення координації діяльності структурних підрозділів 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності та окремих громадян щодо 

реалізації державної сімейної, демографічної, гендерної політики, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, рішенням виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради від 28.05.2019р. № 155 було утворено міську 

координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, а також   

затверджено її склад та Положення про неї.   

 - 05.07.2019 року відбулося засідання вищевказаної координаційної ради, 

головою якої є заступник міського голови Адаменко В.В. За результатом 

проведеного засідання було заплановано проведення міських заходів з питань 

сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми на 2019 рік. 

За координації та активної участі управління праці, сім’ї та соціального 

захисту населення виконавчого комітету Бердичівської міської ради у співпраці 

з Бердичівським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 

25.11.-10.12.2019 в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 

було проведено низку заходів з питань запобігання домашньому насильству 

та/або насильству за ознакою статі (міжвідомчі наради, круглі столи, 

інтерактивна гра, флешмоби, волонтерські акції, конкурси, тощо).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12


 

 

Впродовж 2019 року в м. Бердичеві було забезпечено взаємодію та 

взаємоінформування суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі.  

Станом на 01.12.2019 року було зафіксовано 101 повідомлення щодо 

вчинення домашнього насильства у сім’ї  (у 2018 – 108, у 2017 – 65, у 2016 – 

132, у 2015 - 201).  Наявні випадки (підтверджені) щодо жорстокого поводження 

із дітьми, зокрема  на 01.12.2019 року – 3 випадки (у 2018 - 2, у 2017 - 4, у 2016 

- 2).  

Суб’єктами, визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 

22.08.2018 р. № 658, було вжито заходів стосовно запобігання насильству, 

ефективного  та своєчасного реагування на факти насильства, надання 

допомоги та захисту постраждалим особам, належного розслідування фактів 

насильства та притягнення кривдників до передбаченої законом 

відповідальності. 

Проблема торгівлі людьми, як і проблема домашнього насильства останнім 

часом стала ще більш актуальною.  

За статистикою Міжнародної організації з міграції (МОМ) у 2018 році від 

торгівлі людьми в Україні постраждало 1265 осіб і ця цифра є найбільшою у 

порівнянні з іншими роками (починаючи з 2002 року). За цією ж статистикою 

зазначено, що основною країною призначення починаючи з 2010 року по 

грудень 2018 року є Росія (63%), на другому місці – Польща (15%), а третє – 

займає Україна (10%). 

Протягом 2015-2017 року на обліку Бердичівського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувала 1 особа, яка 

постраждала від торгівлі людьми (статус встановлено в листопаді 2015 року) та 

стосовно якої виконувався план реабілітації. Протягом 2018  та  2019 років  

звернень/повідомлень щодо постраждалих від торгівлі людьми або інших 

протизаконних угод щодо людини не надходило.  

З метою підвищення рівня поінформованості громадян міста стосовно 

глобальної проблеми торгівлі людьми, привернення уваги до тяжкого 

становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, а також 

заохочення людей активно допомагати постраждалим і протидіяти торгівлі 

людьми, управлінням праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради  проведено у 2019 році  низку заходів, 

зокрема: 

- забезпечено поширення інформаційної продукції серед широких верств 

населення, з цією метою було розроблено брошуру з інформацією за даною 

тематикою; 

-  висвітлено інформацію про протидію торгівлі людьми в місцевій пресі, 

а саме: міськрайонному інформаційному тижневику "Бердичівський погляд", 

газеті "Земля Бердичівська", здійснено публікацію на офіційному порталі міста, 

озвучено інформацію на КП "Бердичівське міське радіомовлення"; 

-  проведено інформаційну зустріч із безробітною молоддю міста за участі 

суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми: 

Бердичівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 



 

 

Бердичівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

 Факторами, що підштовхують громадян до домашнього насильства, 

торгівлі людьми є, в тому числі,  зниження самозахисту громадян внаслідок 

складної ситуації в країні, погіршення їх психологічного стану, стресостійкості, 

що сприяє їх подальшому перетворенню в жертву злочинного посягання,                

а також девіантна поведінка членів родини, надмірно жорсткий контроль 

батьків стосовно своїх дітей,  бездоглядність та безпритульність підлітків, 

порушення емоційних контактів між близькими особами, недоліки статево-

рольового виховання, тощо.  

 Задля того щоб досягти позитивних змін з питань запобігання, протидії 

домашньому насильству та торгівлі людьми необхідно збільшувати кількість 

проведених в місті Бердичеві інформаційних кампаній із зазначених питань, 

оскільки це дасть змогу не допустити потрапляння осіб у подібні ситуації, а 

також дасть змогу ідентифікувати осіб, які вже стали жертвами домашнього 

насильства та/або торгівлі людьми та потребують допомоги.  

  Ефективність проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань 

запобігання, протидії домашньому насильству та торгівлі людьми потребує 

забезпечення адресності, індивідуалізації.  

  З метою реалізації заходів, спрямованих на недопущення порушення прав 

людини, зокрема, вчинення щодо неї домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі та потрапляння у випадки торгівлі людьми, надання допомоги 

таким особам, управлінням праці, сім’ї та соціального захисту населення 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради розроблено відповідну міську 

цільову Програму запобігання та протидії домашньому насильству та протидії  

торгівлі людьми у м. Бердичеві на 2020 рік. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

         Метою Програми є: 

          -  запобігання та протидія домашньому насильству та/або насильству за 

ознакою статі у місті Бердичеві; 

             -  запобігання та протидія торгівлі людьми у місті, зокрема шляхом 

проведення інформаційно-освітніх заходів щодо інформування громадян про 

запобігання ризикам потрапляння у ситуації торгівлі людьми та про можливості 

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

сфері протидії торгівлі людьми. 

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

фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

   Проблему домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 

передбачається розв’язати шляхом: 

- гарантування постраждалим особам безпеки та основоположних прав і 

свобод людини і громадянина; 



 

 

-  належної уваги до кожного факту вчиненого насильства під час 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству 

та/або насильству за ознакою статі; 

- забезпечення своєчасного виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, 

психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї; 

- здійснення інформаційно-просвітницької діяльності  щодо форм, причин і 

наслідків домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, заходів у 

сфері запобігання та протидії випадкам  насильства, формування нетерпимого 

ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках; 

- ефективної взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі з 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 

засобами масової інформації та іншими заінтересованими особами; 

- забезпечення підготовки методичних, інформаційно-довідкових 

матеріалів щодо запобігання та протидії домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі; 

- участь фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та 

протидія домашньому насильству, у навчаннях, тренінгах, семінарах та інших 

відповідних заходах, стосовно підвищення їх професійного рівня з відповідних 

питань;  

- забезпечення надання кваліфікованих та своєчасних соціальних послуг 

громадянам, які їх потребують, на території міста Бердичева; 

- здійснення моніторингу стану виконання суб’єктами, що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі, поставлених завдань у процесі реалізації 

державної політики у сфері запобігання та протидії зазначеним випадкам 

насильства; 

- забезпечення діяльності міської координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми. 

 

Проблему торгівлі людьми та захисту осіб, постраждалих від неї, 

передбачається розв’язати шляхом: 

- подальшого проведення інформаційно-освітніх заходів щодо 

інформування населення м. Бердичева про запобігання ризикам потрапляння у 

ситуації торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги 

від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

- проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження 

протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб; 

- координації зусиль структурних підрозділів виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради, підприємств, установ, організацій незалежно від 

форми власності та окремих громадян щодо реалізації державної політики в 

сфері протидії торгівлі людьми; 

- участь фахівців, до компетенції яких належать питання попередження 

торгівлі людьми, у навчаннях, тренінгах, семінарах та інших відповідних 

заходах, стосовно підвищення їх професійного рівня з відповідних питань;  



 

 

- забезпечення діяльності міської координаційної ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми.  

 

Програма розрахована на 2020 рік. 

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених у 

міському бюджеті міста Бердичева на зазначені цілі на відповідний рік, а також 

коштів з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.



 

V. Напрями діяльності і заходи Програми 

 

 

№ 

з/п 

 

Найменування 

заходу Програми 

 

Термін 

виконання 

 

Виконавці 
 

Джерело 

фінансування 

 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

 

Очікуваний результат 

2020 рік 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Запобігання та протидія домашньому насильству та / або насильству за ознакою статі 

1.1. Забезпечення 

діяльності міської 

координаційної ради 

з питань сім’ї, 

гендерної рівності, 

демографічного 

розвитку, 

запобігання 

насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі 

людьми 

2020 рік Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення. 

- - Посилення механізму 

взаємодії суб’єктів з 

питань запобігання та 

протидії домашньому 

насильству та / або 

насильству за ознакою 

статі 

1.2. Проведення заходів 

у рамках 

Всеукраїнської акції 

«16 днів проти 

насильства»: 

- інтерактивна гра 

«Відповідальність 

починається з мене» 

на базі навчальних 

закладів міста; 

- волонтерські акції 

у місцях массового 

2020 рік Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення, освіти і 

науки; служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; Бердичівський відділ 

поліції ГУНП України в 

Міський бюджет  

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Привернення уваги молоді 

до неправомірності 

вчинення будь-якого виду 

домашнього насильства, 

торгівлі людьми, 

агресивної поведінки, 

булінгу, кібербулінгу, 

безпечної поведінки у 

інтернеті, відповідальності 

за вчинення неправомірних 

дій тощо.  



 

 

скупчення 

населення, 

студентських 

гуртожитках 

Житомирській області (за 

згодою); загальноосвітні 

навчальні заклади міста; 

Бердичівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (за згодою).  

1.3. Забезпечення 

виявлення та обліку  

дітей, які зазнали 

фізичного,  

психологічного, 

сексуального або  

економічного 

насильства в сім’ї 

2020 рік Служба у справах  

дітей управління молоді та 

спорту виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

 

- - Зменшення  

кількості дітей,  

які зазнали  

насилля або  

жорстокого  

поводження  

 

1.4. Проведення засідань 

за круглими 

столами, брифінгів, 

акцій, конкурсів 

малюнків, творів-

есе, семінарів тощо 

спрямованих на 

підвищення рівня 

обізнаності 

населення щодо 

протидії 

домашньому 

насильству та 

руйнацію 

негативних 

стереотипів про 

сім’ю та родину 

2020 рік Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення, освіти і 

науки, фінансове; служба у 

справах дітей управління молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді;  загальноосвітні 

заклади міста; установи та 

організації незалежно від форми 

власності  та благодійні фонди 

(за згодою) до компетенції та 

сфери діяльності яких віднесено 

запобігання насильству в сім’ї; 

окремі громадяни (за згодою) 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення рівня 

обізнаності населення  

щодо форм та проявів 

домашнього насильства, 

заходів боротьби з цим 

явищем, а також закладів 

та установ, які надають 

допомогу особам, які 

постраждали від 

домашнього насильства та 

/ або насильства за 

ознакою статі. 

1.5. Виготовлення 

соціальної реклами 

2020 рік Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

Поширення ідей 

толерантності, 

https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev


 

 

(інформаційні 

буклети, листівки, 

брошури тощо) 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення, освіти і 

науки, фінансове; відділи 

культури та охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 

асигнувань ненасильницької моделі 

поведінки серед широкого 

загалу населення, 

привернення уваги 

громадськості до проблеми 

домашнього насильства. 

 

1.6. Розроблення 

методичних,  

інформаційно-

довідкових 

матеріалів 

педагогічним 

працівникам,  

батькам, учням та  

студентам щодо  

попередження 

протидії насильства 

в сім’ї 

2020 рік Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради:  

- освіти і науки; 

- фінансове 

 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення  

поінформованості 

населення щодо отримання  

допомоги у разі насильства 

або його загрози 

 

1.7. Проведення 

рекламно-

інформаційних 

заходів з питань 

протидії 

домашньому 

насильству, 

запобігання 

жорстокому 

2020 рік Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; служба у справах 

дітей управління молоді та 

спорту виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

загальноосвітні навчальні 

заклади міста 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення рівня 

обізнаності населення  

щодо форм та проявів 

домашнього насильства, 

заходів боротьби з цим 

явищем, а також закладів 

та установ, які надають 

допомогу особам, які 

постраждали від 



 

 

поводженню з 

дітьми,  у т. ч. 

булінгу 

домашнього насильства та 

/ або насильства за 

ознакою статі. 

1.8. Участь у проведенні 

навчань 

(перепідготовки, 

підвищення 

кваліфікації 

тощо) фахівців, які 

здійснюють заходи 

щодо 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству. 

2020 рік  Уповноважені суб’єкти, що 

здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі 

(згідно зі ст.6 Закону України 

«Про запобігання та протидію 

домашньому насильству») 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення рівня 

кваліфікації суб’єктів 

взаємодії, які здійснюють 

заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому 

насильству та / або 

насильству за ознакою 

статі. 

 

1.9. Проведення тижня 

правових знань 

«Скажи «НІ» 

сучасному рабству!» 

для студентської 

молоді на базі 

бібліотек 

2020 рік 
Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення, освіти і 

науки, фінансове; відділи 

культури, охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; громадські організації 

(за згодою); Бердичівський 

відділ поліції ГУНП України в 

Житомирській області (за 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення рівня 

обізнаності учнів та 

студентів щодо форм та 

проявів домашнього 

насильства, заходів 

боротьби з цим явищем, а 

також закладів та установ, 

які надають допомогу 

особам, які постраждали 

від домашнього насильства 

та / або насильства за 

ознакою статі.  

 



 

 

згодою); Бердичівський місцевий 

центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (за 

згодою) 

1.10. Надання допомоги 

особам, які 

постраждали від 

домашнього 

насильства, та 

звернулись за 

допомогою 

 (відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 22 серпня 2018 р. 

№ 658) 

 

2020 рік Уповноважені суб’єкти, які 

здійснюють заходи з питань 

запобігання та протидії 

домашньому насильству та / або 

насильству за ознакою статі, 

(згідно зі ст.6 Закону України 

«Про запобігання та протидію 

домашньому насильству») 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Надання комплексної 

допомоги особам,  які 

постраждали від 

домашнього насильства та/ 

або насильства за ознакою 

статі та звернулись за 

допомогою до відповідних 

органів, установ, 

організацій. 

ІІ. Протидія торгівлі людьми 

2.1. Посилення співпраці 

структурних підрозділів 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради, 

установ та організацій 

незалежно від форми 

власності, благодійних 

фондів, окремих громадян з 

питань протидії торгівлі 

людьми 

2020 рік Управління праці, сім’ї та 

соціального захисту населення та 

фінансове управління  

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; КНП«Бердичівська 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Охоплення більшої 

кількості осіб, які 

постраждали від торгівлі 

людьми та потребують 

допомоги. 

https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev


 

 

міська лікарня» Бердичівської 

міської ради; Бердичівський 

відділ поліції ГУНП України в 

Житомирській області (за 

згодою); Бердичівський місцевий 

центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (за 

згодою); установи, організації, 

заклади міста незалежно від 

форми власності та окремі 

громадяни (за згодою).  

2.2. Виготовлення та розміщення 

інформаційної продукції з 

питань протидії торгівлі 

людьми, спрямованої на 

поширення серед населення 

інформації щодо ризиків 

потрапляння  в ситуації 

торгівлі людьми 

2020 рік Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення, освіти і 

науки, фінансове; відділ 

культури, охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення рівня 

обізнаності громадськості 

щодо видів торгівлі 

людьми та передбаченої 

законодавством допомоги 

особам, які постраждали 

від торгівлі людьми. 

2.3. Проведення тижня правових 

знань «Скажи «НІ» 

сучасному рабству!» для 

студентської молоді на базі 

бібліотек 

2020 рік 
Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення, освіти і 

науки, фінансове; відділ 

культури  виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення рівня 

обізнаності учнів та 

студентів щодо явища 

торгівлі людьми та заходів 

безпеки. 

 

https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev


 

 

служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; громадські організації 

(за згодою); Бердичівський 

відділ поліції ГУНП України в 

Житомирській області (за 

згодою); Бердичівський місцевий 

центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (за 

згодою).  

2.4. Відзначення Всесвітнього 

дня протидії торгівлі людьми 

(30 липня) 

2020 рік 
Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення, освіти і 

науки, фінансове; відділ 

культури виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; громадські організації, 

окремі громадяни (за згодою). 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення рівня 

обізнаності суспільства  

щодо явища торгівлі 

людьми та заходів безпеки; 

ідентифікація осіб, які 

стали жертвами торгівлі 

людьми. 

 

2.5. Відзначення Європейського 

дня боротьби з торгівлею 

людьми (18 жовтня) 

2020 рік 
Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення рівня 

обізнаності суспільства  

щодо явища торгівлі 

людьми та заходів безпеки; 

https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev


 

 

захисту населення, освіти і 

науки, фінансове; відділ 

культури виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; громадські організації, 

окремі громадяни (за згодою). 

ідентифікація осіб, які 

стали жертвами торгівлі 

людьми. 

2.6. Проведення засідань за 

круглими столами, 

брифінгів, акцій, семінарів 

тощо спрямованих на 

підвищення рівня 

обізнаності населення щодо 

протидії торгівлі людьми 

2020 рік 
Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення, освіти і 

науки, фінансове; відділ охорони  

здоров’я виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; КНП«Бердичівська 

міська лікарня» Бердичівської 

міської ради;  Бердичівський 

місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги (за згодою); установи, 

організації, заклади  незалежно 

від форми власності  та окремі 

Міський бюджет 

м. Бердичева 

В межах 

виділених 

асигнувань 

Підвищення рівня 

обізнаності суспільства  

щодо явища торгівлі 

людьми та заходів безпеки; 

ідентифікація осіб, які 

стали жертвами торгівлі 

людьми. 

 

https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev


 

 

громадяни (за згодою). 

2.7. Первинна профілактика 

торгівлі людьми, шляхом 

ідентифікації осіб, які 

постраждали від торгівлі 

людьми, у тому числі серед 

внутрішньо переміщених 

осіб 

2020 рік 
Управління виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради: праці, сім’ї та соціального 

захисту населення; відділ 

охорони здоров’я виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради; служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

Бердичівський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; Бердичівський 

територіальний центр 

соціального обслуговування; 

КНП«Бердичівська міська 

лікарня» Бердичівської міської 

ради;  Бердичівський відділ 

поліції ГУНП України в 

Житомирській області (за 

згодою); Бердичівський місцевий 

центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (за 

згодою); Бердичівський 

районний відділ Державної 

міграційної служби України в 

Житомирській області (за 

згодою); Бердичівський міський 

центр зайнятості (за згодою); 

установи,  організації, заклади 

незалежно від форми власності 

- - Збільшення кількості 

ідентифікованих осіб, які 

постраждали від торгівлі 

людьми, в тому числі серед 

внутрішньо переміщених 

осіб 

https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev


 

 

та окремі громадяни (за згодою) 

2.8. Участь у проведенні навчань 

фахівців, які можуть 

контактувати з особами, 

постраждалими від торгівлі 

людьми, щодо ідентифікації 

та механізму взаємодії 

суб’єктів, які проводять 

заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми 

2020 рік 
Суб’єкти, які здійснюють заходи 

у сфері протидії торгівлі 

людьми, згідно зі ст. 5 Закону 

України “Про протидію торгівлі 

людьми”,  постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 серпня 

2012 р. № 783. 

- - Збільшення кількості 

ідентифікованих осіб, які 

постраждали від торгівлі 

людьми та потребують 

допомоги. 

2.9. Надання особам, які 

постраждали від торгівлі 

людьми, безоплатної медичної, 

психологічної, правової, 

соціальної та іншої допомоги, 

сприяння їх 

працевлаштуванню та 

забезпечення реалізації права 

на освіту та професійну 

підготовку тощо 

 

2020 рік 
Управління праці, сім’ї та 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

служба у справах дітей 

управління молоді та спорту 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради; 

КНП«Бердичівська міська 

лікарня» Бердичівської міської 

ради; Бердичівський міський 

центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; 

Бердичівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (за згодою); 

Бердичівський міський центр 

зайнятості (за згодою); установи, 

організації, заклади незалежно 

- - Надання допомоги особам, 

які постраждали від 

торгівлі людьми. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev
https://zhytomyr.legalaid.gov.ua/ua/press-center/news/august-2017/u-berdychivskyi-mistsevyi-tsentr-z-nadannia-bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy-zavitav-radnyk-ministra-iustytsii-ukrainy-narodnyi-deputat-ukrainy-ihor-aleksieiev


 

 

від форми власності та окремі 

громадяни (за згодою) 

2.10. Здійснення моніторингу стану 

виконання законодавства у 

сфері протидії торгівлі людьми 

на території м. Бердичева  

2020 рік 
Міська координаційна рада з 

питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми; 

структурні підрозділи 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради до 

компетенції яких віднесено 

питання протидії торгівлі 

людьми. 

- - Покращення якості 

надання допомоги, 

передбаченої 

законодавством України 

для осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми. 



 

 

              VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію дій між учасниками Програми здійснює міська 

координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.  

Контроль за виконання заходів Програми здійснюють структурні 

підрозділи виконавчого комітету Бердичівської міської ради в межах своєї 

компетенції, які разом з іншими учасниками Програми (за згодою) щорічно 

до 05 лютого року, наступного за звітним, подають для подальшого 

узагальнення звіт про виконання заходів Програми до управління праці, сім’ї 

та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради.  

 Організаційне супроводження виконання заходів Програми здійснює  

управління праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради. 

 

 

Міський голова         В.К. Мазур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


