
 

 

 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

(шістдесят четверта сесія сьомого скликання ) 

РІШЕННЯ 

від 13.04.2020 № 1145 

м. Бердичів 

 

Про затвердження міської 

Програми реалізації сімейної, 

гендерної політики на 2020 рік  

 

Відповідно до статті 25, п.22 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації обласної ради та міської 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, утвореної рішенням 

виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 28.05.2019р. № 155, 

Бердичівська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити міську Програму реалізації сімейної, гендерної політики на 2020 

рік (далі – Програма) згідно з Додатком  до цього рішення.  

 

2. Встановити, що відповідальними за виконання Програми є управління 

праці, сім’ї та соціального захисту населення, управління освіти і науки виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради.  

 

3. Управлінням та відділам виконавчого комітету Бердичівської міської ради, 

підприємствам, установам та організаціям міста, які беруть участь у виконанні 

Програми, забезпечити виконання заходів, передбачених даною Програмою. 

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

молодіжної політики Бердичівської міської ради.  

 

 

 

Міський голова          В.К. Мазур 

 

 

          

javascript:ShowOrHide('242cdcdd8b79980f63124a490d58ba20')
javascript:ShowOrHide('242cdcdd8b79980f63124a490d58ba20')
javascript:ShowOrHide('242cdcdd8b79980f63124a490d58ba20')


 

 

          Додаток  

          до рішення міської ради 

          від 13.04.2020 №1145 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

РЕАЛІЗАЦІЇ СІМЕЙНОЇ, ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

НА 2020 РІК 

 

І. Загальна характеристика міської Програми реалізації сімейної, 

гендерної політики 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, 

управління освіти і науки 

виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради  

4. Учасники Програми - Фінансове управління 

виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради; 

- відділ охорони здоров’я 

виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради; 

- служба у справах дітей 

виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради; 

- Бердичівський міський центр 

соціальних служб; 

- Бердичівський відділ поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Житомирській області; 

- адміністрації загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

Бердичева; 

- комунальне некомерційне 

підприємство «Центральна міська 

лікарня» Бердичівської міської 



 

 

ради; 

- комунальне некомерційне 

підприємство «Бердичівський 

міський центр первинної медико-

санітарної допомоги»; 

- міський Палац культури                       

ім. Шабельника О.А.;  

- відділ культури виконавчого 

комітету Бердичівської міської 

ради; 

 

5. Термін реалізації Програми 2020 рік 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

у межах фінансових можливостей  

 У тому числі:  

 коштів обласного бюджету у межах фінансових можливостей 

 кошти міського бюджету у межах фінансових можливостей 

 кошти інших джерел, не 

заборонених чинним 

законодавством 

- 

 Основні джерела фінансування 

Програми 

Обласний бюджет, міський бюджет 

м.Бердичева, інші джерела 

фінансування не заборонені чинним 

законодавством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

У ході реформування економічних і соціальних засад нашої держави виник 

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

залишаються невирішеними проблеми, які з роками навіть загострюються, і 

стосуються вони демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економіки 

родин, сімейного безробіття, народження та виховання дітей у сім’ї.  

Згідно з даними Головного управління статистики у Житомирській області 

серед жителів нашого міста переважають жінки, їх частка складає 54,3 %, а на 

кожну тисячу жінок припадає 841 чоловік. У структурі населення від народження і 

до 39 років у місті переважає частка осіб чоловічої статі (51,9%), у віці 40-49 років 

жінок більше, ніж чоловіків на 21,5%, у віці 50-59 років - на 28,4%, а у віці 60 років і 

старше жінок майже вдвічі більше, ніж чоловіків. Народжуваність у порівнянні з 

кінцем 90-х років дещо зросла, однак залишається нижча від рівня, достатнього для 

заміщення поколінь.  

Відповідно до даних обліку багатодітних сімей станом на 01.01.2020 року в 

м.Бердичеві проживає 737 багатодітних сімей, у яких виховується 2376 дітей.  

За період 2006-2019 роки почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 106 

багатодітним бердичівлянкам. Відповідно до Указу Президента України від 07 

грудня 2019 року №893/2019 ще одній бердичівлянці присвоєно почесне звання 

України "Мати-героїня".  

В умовах трансформаційного періоду розвитку України потенційні 

можливості української сім’ї, жінок і чоловіків, як рівноправних, стають реальною 

ресурсною силою у всіх сферах життя і держава має забезпечити можливості для їх 

реалізації.  

З огляду на загострення економічних та соціальних проблем сімей виникла 

потреба у ґрунтовному розробленні цілісної системи заходів з урахуванням нових 

реалій: ринкової економіки, соціального партнерства, всього того, що покликане 

зробити життя кожної окремої сім’ї повноцінним та ефективним. 

Впровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є 

однією із важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних змін 

у суспільстві, реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою 

ефективного розв’язання наявних проблем, європейської інтеграції України та 

виконання міжнародних зобов’язань згідно з основними міжнародними договорами 

у сфері захисту прав людини. 

Досвід багатьох держав світу свідчить, що при підвищенні показника участі 

жінок у прийнятті рішень посилюється соціальна орієнтація державної політики, 

знижується рівень корупції, що сприяє розвитку всього суспільства, покращується 

соціально-економічний рівень розвитку держави та якість життя.  

Незважаючи на те, що в м. Бердичеві у сфері забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків впродовж 2016-2019 років були позитивні зрушення, 

діючі механізми забезпечення гендерної рівності залишаються недосконалими. В 

першу чергу, так як і в Україні на території Житомирської області та у м. Бердичеві 

зокрема, залишається недостатній рівень представництва та участі жінок на рівні 



 

 

прийняття політичних і соціально-економічних рішень, а також в управлінні 

ресурсами. 

Значний розрив між середньомісячною заробітною платою жінок та чоловіків 

призводить до нерівних можливостей доступу до економічних ресурсів, а також 

відмінностей у якісних характеристиках зайнятості і соціальному статусі жінок та 

чоловіків. 

Дискримінація є однією із головних перешкод у досягненні гендерної 

рівності в економічній, політичній та інших сферах. Окремі групи жінок (жінки 

похилого віку, жінки та дівчата з інвалідністю, особливо у сільській місцевості, ВІЛ-

позитивні та/або наркозалежні жінки, а також жінки національних меншин) 

страждають одночасно від декількох ознак дискримінації. 

Однією із основних проблем є низький рівень впровадження принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства в умовах нових викликів (економічна та гуманітарна 

кризи, які виникли внаслідок воєнного конфлікту та окупації частини території 

України). 

Суспільні ґендерні стереотипи створюють перешкоди та обмеження для 

вільного вибору способу життя, у тому числі професійної та суспільної реалізації, 

сімейного життя, як для жінок, так і для чоловіків. 

Залишається слабким механізм захисту та надання допомоги постраждалим 

від дискримінації за ознакою статі, особливо групі з підвищеним ризиком 

вразливості до множинної дискримінації. Процес упровадження принципу рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків в усі сфери життєдіяльності суспільства 

гальмує відсутність комплексної системи проведення гендерно-правової експертизи, 

недостатній обсяг статистичних показників, відсутність гендерної складової у 

регіональних програмах, документах, стратегіях, планах на всіх рівнях. 

Для просування на шляху досягнення ґендерної рівності в місті необхідним є 

застосування системного підходу, який передбачає зміну ґендерних відносин, 

розширення можливостей жінок, зменшення впливу негативних традиційних 

ґендерних стереотипів, контроль, координацію та оцінювання прогресу досягнення 

ґендерної рівності. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є: 

- зміцнення інституту сім’ї, популяризація сімейних цінностей; 

- соціальна підтримка багатодітних сімей, дітей з багатодітних та малозабезпечених 

сімей; 

- впровадження європейських стандартів рівності, удосконалення механізму 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя 

суспільства; 

- ліквідація всіх форм дискримінації щодо жінок. 

 



 

 

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

строки та етапи виконання програми 

 

Прийняття Програми забезпечить: 

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

правових, моральних, матеріальних засад сімейного життя та сімейних відносин; 

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

яка забезпечить оптимальні соціально-економічні умови для становлення та 

розвитку повноцінного виховання дітей у сім’ї; 

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

правових, моральних, матеріальних засад сімейного життя та сімейних відносин; 

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

прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень; 

- підвищення рівня поінформованості роботодавців з питань запровадження 

міжнародних стандартів рівності співробітників у сфері праці; 

- створення належних умов для забезпечення жінкам і чоловікам можливості 

поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками; 

- підвищення рівня поінформованості населення з питань рівного розподілу 

сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо виховання 

дитини; 

- підвищення рівня компетенції фахівців з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

- забезпечення проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової 

інформації, закладів культури та навчальних закладів з метою подолання 

стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка; 

- удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за ознакою 

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

випадків такої дискримінації та вжиття відповідних заходів; 

Програма розрахована на 2020 рік. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, 

міського бюджету м. Бердичева та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України.  

Обсяг фінансування Програми визначається виходячи з конкретних завдань та 

можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді. 

 

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

 

Виконання Програми дасть змогу: 

 інформаційно-аналітичного забезпечення, співпраці з неурядовими 

організаціями; 

 реалізації сімейної політики; 

 проведення роботи з молодими, студентськими та багатодітними сім’ями 

міста; 

 підтримки батьків, які виховують дітей самі; 



 

 

 підвищення рівня поінформованості населення з питань рівного розподілу 

сімейних обов'язків та відповідальності між жінками і чоловіками щодо 

виховання дитини; 

 підвищення рівня обізнаності з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 

 забезпечення проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової 

інформації, закладів культури та навчальних закладів щодо подолання 

стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка; 

 удосконалення механізму реалізації права на захист від усіх видів 

дискримінації; 

 

 

 

 



 

 

Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн, в 

тому числі: 

Очікуваний 

результат 

 

2020 рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

І. Реалізація сімейної політики 

1.1. Пропаганда 

сімейних 

цінностей, 

вшанування 

багатодітних 

матерів 

Забезпечення 

виготовлення і 

видачі посвідчень 

батьків 

багатодітної сім’ї 

та дитини з 

багатодітної сім’ї 

Упродовж 

2020 року 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради 

Обласний 

бюджет, 

міський 

бюджет  

м. Бердичева 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Забезпечення 

бланками 

посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї 

та дитини з 

багатодітної сім’ї 

  Ведення обліку 

багатодітних сімей 

(банк даних) 

багатодітних сімей 

Упродовж 

2020 року 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради 

Обласний 

бюджет, 

міський 

бюджет 

м. Бердичева  

У межах 

фінансових 

можливостей 

Отримання 

узагальнених 

соціально-

економічних і 

статистичних 

відомостей щодо 

багатодітних сімей  

  Видача посвідчень 

батьків багатодітної 

сім'ї та дитини з 

багатодітної сім'ї в 

рамках надання 

комплексної 

послуги "е-малятко" 

 

Упродовж 

2020 року 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради 

Обласний 

бюджет, 

міський 

бюджет 

м. Бердичева  

У межах 

фінансових 

можливостей 

Забезпечення 

бланками 

посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї 

та дитини з 

багатодітної сім’ї 



 

 

  Проведення 

заходів до Дня 

матері, Дня сім’ї, 

Дня батька 

Упродовж 

2020 року 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

Управління освіти і 

науки виконавчого 

комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

відділ культури 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

Бердичівський 

міський центр 

соціальних служб; 

громадські організації 

(за згодою) 

Обласний 

бюджет, 

міський 

бюджет 

м. Бердичева 

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 

  Проведення 

новорічних та 

різдвяних свят 

Грудень 

2020 року 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

Управління освіти і 

науки виконавчого 

комітету 

Бердичівської міської 

Міський 

бюджет 

м. Бердичева 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Належна 

організація 

змістовного 

дозвілля школярів 

та молоді у 

новорічні і 

різдвяні свята, у 

період зимових 

канікул,  

формування 



 

 

ради; 

відділ культури 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

Бердичівський 

міський центр 

соціальних служб;  

громадські організації 

(за згодою) 

національної 

свідомості та 

ідентичності, 

відродження 

духовності і 

збереження 

традицій народу 

1.2. Надання  

інформаційно-

просвітницьких 

соціальних  послуг 

сім’ям та особам  

соціально 

вразливих 

категорій, з метою 

запобігання 

негативних 

явищ, 

протиправної 

поведінки, 

безвідповідального 

батьківства,  

соціального 

сирітства, 

формування 

цінностей 

здорового життя 

Організація 

роботи 

спеціалізованого 

формування 

"Мобільний 

консультаційний 

пункт соціальної 

роботи"    

Протягом 

2020 року 

Бердичівський 

міський центр 

соціальних служб  

Міський 

бюджет  

м. Бердичева 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Соціальний захист 

сімей з дітьми 



 

 

1.3. Запобігання 

соціальному 

сирітству дітей, 

формування 

відповідального 

батьківства 

Виготовлення і 

поширення 

інформаційних 

буклетів, листівок,  

тематичних 

зошитів щодо 

запобігання 

соціальному 

сирітству, 

формування 

відповідального 

батьківства 

Протягом 

2020 року 

Бердичівський 

міський центр 

соціальних служб; 

служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

 

Міський 

бюджет  

м. Бердичева,  

інші джерела 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Соціальний захист 

сімей з дітьми, 

збереження 

сімейних 

цінностей, 

зменшення 

кількості 

неблагополучних 

сімей 

 

 

 

 

ІІІ. Реалізація гендерної політики 

 

2.1. Організація 

моніторингів з 

питань гендерної 

рівності з метою 

вивчення стану 

проблеми в 

області на основі 

чітко визначених 

індикаторів та 

показників, 

розробки та 

випуску 

статистичних 

матеріалів для 

підготовки 

практичних 

рекомендацій 

Участь у 

проведенні 

гендерного аналізу  

поточної  ситуації 

в області, 

виготовлення 

“Гендерного 

портрету 

Житомирщини” 

 

 

Протягом 

2020 року 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради, Головне 

управління 

статистики в 

Житомирські області 

(за згодою) 

Обласний 

бюджет, 

міський 

бюджет 

м. Бердичева 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Впровадження  

гендерного аналізу 

в практику оцінки 

всіх соціальних 

процесів та 

ефективності 

управління, 

соціально-

економічним та 

культурним 

розвитку  



 

 

щодо покращення 

ситуації в даній 

галузі) 

2.2. Популяризація 

ідей  гендерної 

рівності у 

сучасному 

суспільстві 

Виготовлення 

інформаційних 

матеріалів 

гендерної 

тематики: 

статистичних 

звітів, тематичних  

брошур, і т.і. 

Протягом 

2020 року 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради 

Міський 

бюджет 

м. Бердичева 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Поширення 

поліграфічної 

продукції серед 

широких верств 

населення області  

 Впровадження 

гендерного 

підходу в систему 

роботи органів 

виконавчої влади, 

місцевого 

самоврядування, 

державних 

службовців 

 

Проведення  

навчань, семінарів, 

тренінгів для 

державних 

службовців та 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування, 

працівників 

державних 

підприємств, 

установ та 

організацій з 

питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і чоловіків 

Протягом 

2020 року 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради, 

громадські організації 

(за згодою) 

Обласний 

бюджет, 

міський 

бюджет 

м. Бердичева,  

інші джерела 

У межах 

фінансових 

можливостей 

Учасники заходів 

отримують 

комплексні знання 

з даної тематики 

2.3. Агітаційно-

популяристичні 

Проведення 

інформаційних 

Протягом 

2020 року 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

Обласний 

бюджет, 

У межах 

фінансових 

Залучення 

широкого загалу 



 

 

заходи 

(Популяризація 

ідей гендерної 

рівності у 

сучасному 

суспільстві) 

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 

протидію 

дискримінації та 

насильства за 

ознакою статі 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської 

ради, 

Бердичівський 

міський центр 

соціальних служб; 

служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

громадські організації 

(за згодою) 

міський 

бюджет 

м. Бердичева,  

 

можливостей до впровадження 

гендерних 

підходів 

        

3.4. Організація та 

проведення 

заходів, конкурсів, 

Проведення 

заходів у рамках 

Міжнародного 

тижня підтримки 

Серпень  

2020 року 

Управління праці, 

сім'ї та соціального 

захисту населення 

виконавчого комітету 

Обласний У межах 

фінансових 

можливостей 

Популяризація та 

підтримка 

природного 

вигодовування 



 

 

 семінарів, круглих 

столів  тощо 

грудного 

вигодовування 

 

 Бердичівської міської 

ради; 

відділу охорони 

здоров'я виконавчого 

комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

Бердичівський 

міський центр 

соціальних служб; 

служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Бердичівської міської 

ради; 

громадські організації 

(за згодою) 

 

  дітей і відновлення 

втраченої традиції 

– годування дітей 

грудьми; 

привернення уваги 

суспільства на всіх 

рівнях: родини, 

громади, системи 

охорони здоров’я, 

роботодавців, 

суспільства та 

держави 

 

* Конкретні обсяги фінансування визначаються виходячи з реальних фінансових можливостей. 

 



 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів та завдань 

відповідальними виконавцями та учасниками Програми.  

Координація та контроль за ходом виконання заходів, завдань та 

досягненням очікуваних результатів Програми здійснюється координаційною 

радою з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству у сім'ї та протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті 

Бердичівської міської ради, постійною комісією охорони здоров’я, освіти, 

культури та соціального захисту, спорту, туризму, молодіжної політики 

Бердичівської міської ради, а також структурними підрозділами виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради в межах компетенції.  

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням 

показників Програми є: 

- здійснення аналізу за ходом виконання заходів Програми та вжиття 

додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми; 

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації 

Програми;  

- обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях 

координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству у сім'ї та протидії торгівлі людьми при 

виконавчому, відповідних міжвідомчих нарадах, засіданнях постійної комісії 

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

молодіжної політики, сесіях Бердичівської міської ради.  

Управління праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Бердичівської міської ради у місячний термін після закінчення 

Програми подавати міській раді узагальнену інформацію про хід виконання 

Програми. 

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює управління 

праці, сім’ї та соціального захисту населення виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради. 

 

 

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/
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/
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