
               КОПІЯ: 

               Додаток  4 до  додатка  

               до рішення селищної ради  

               від 13.12.2017 № 354-5/VІІ 

 

 

Календарний план 

виконання Програми забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків  

на території Покровської селищної ради до 2021 року у 2018 році 
 

 
Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Зміст заходів Програми з 

виконання завдання 

Механізм 

реалізації 

завдань та 

заходів 

Програми 

Виконавець Відповідальні за виконання Термін 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Обсяги фінансування заходів 

Програми, тис. грн. 

Заплановано у 

поточному 

році 

Затверджено 

відповідними 

бюджетами 

1. Формування 

цінності ґендерної 

рівності 

1.1. Проведення семінарів, 

круглих столів, тренінгів з 

питань реалізації гендерної 

політики на місцевому рівні 

Залучення до 

проведення 

заходів для 

зацікавлених 

осіб 

кваліфікован

их фахівців  

Соціально-гуманітарний 

відділ, відділ загально-

організаційного 

забезпечення, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (за 

згодою) 

Соціально-гуманітарний 

відділ, відділ загально-

організаційного 

забезпечення, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за згодою) 

Березень, 

листопад 

Селищний 

бюджети 

1,0 1,0 

1.2. Підготовка та 

розповсюдження 

інформаційних матеріалів для 

місцевого населення щодо 

забезпечення гендерної рівності 

та  запобігання і протидії 

дискримінації в громаді  

Друк та 

розповсюдже

ння листівок, 

інформаційн

их матеріалів 

тощо 

Соціально-гуманітарний 

відділ, відділ загально-

організаційного 

забезпечення, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (за 

згодою) 

Соціально-гуманітарний 

відділ, відділ загально-

організаційного 

забезпечення, 

відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за згодою) 

Лютий, 

квітень, 

липень, 

жовтень   

Селищний 

бюджет 

1,5 1,5 
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1.3. Проведення  конкурсу 

творчих робіт з гендерної 

проблематики серед учнів 10-

11 класів 

Проведення 

конкурсу, 

придбання 

переможцям 

подарунків  

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради 

Грудень  Селищний 

бюджет 

0,9 0,9 

1.4. Організація проведення 

циклу тренінгових занять з 

питань жіночого лідерства, 

профілактики гендерного 

насильства,  запобігання 

торгівлі людьми 

Залучення до 

проведення 

заходів 

кваліфікован

их фахівців, 

активістів з 

числа 

чоловіків та 

жінок 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради 

Протягом року Селищний 

бюджет 

- - 

1.5. Формування гендерно-

чутливого освітнього 

середовища у закладах 

дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти  

 Врахування 

гендерного 

компоненту у 

проведенні 

заходів, 

охопленні 

гуртковою 

роботою 

тощо 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради 

Протягом року Селищний 

бюджет 

- - 

2. Розроблення 

нормативної бази 

діяльності 

селищної ради, що 

сприяє гендерній 

рівності  

2.1. Урахування гендерного 

компоненту у програмах 

економічного і соціального 

розвитку,  цільових програмах 

розвитку громади 

Детальне 

вивчення 

учасників 

реалізації 

програм, 

залучення 

чоловіків та 

жінок у 

рівних  

складових 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Щокварталу Селищний 

бюджет 

- - 

2.2. Запровадження елементів 

гендерно-орієнтованого 

бюджетування на основі 

програмно-цільового методу 

формування бюджету 

Використанн

я елементів 

гендерно-

орієнтованог

о 

бюджетуванн

я при 

розробленні 

програм  

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Протягом року Селищний 

бюджет 

- - 
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2.3. Проведення гендерного 

моніторингу виконання діючих 

програм, стратегії розвитку з 

метою врахування інтересів та 

потреб мешканців та мешканок 

громади 

Проведення 

вивчення 

результативн

осте діючих 

програм  

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Січень, липень  Селищний 

бюджет 

- - 

2.4. Проведення засідань 

гендерної бюджетної ради при 

виконавчому комітеті 

Покровської селищної ради 

Організація 

та 

проведення 

засідань 

гендерної 

бюджетної 

ради при 

виконавчому 

комітеті 

Покровської 

селищної 

ради 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради 

Щокварталу Селищний 

бюджет 

- - 

2.5. Облік та  збір статистичних 

даних на рівні громади, 

розподілених за статтю 

Ведення 

Єдиного 

реєстру 

територіальн

ої  громади 

Відділ з питань надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

селищної ради 

Відділ з питань надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

селищної ради 

Протягом року Селищний 

бюджет 

- - 

3. Утвердження 

гендерної рівності 

на території 

громади 

3.1. Залучення до  розробки  

рішень,  що  приймаються  

селищною радою, 

представників та представниць 

різних категорій населення 

При 

прийнятті 

рішень 

селищної 

ради 

залучати 

активних 

жителів 

громади 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Протягом року Селищний 

бюджет 

- - 

3.2. Враховання  показника 

пропорційно збалансованого 

представлення кандидатур 

кожної статі при формуванні 

кадрового резерву та 

затвердженні на керівні посади 

в селищній раді 

Проведення 

аналізу 

кандидатів на 

посади  в 

органах 

місцевого 

самоврядува

ння з точки 

зору 

врахування 

гендерного 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділ загально-

організаційного 

забезпечення виконавчого 

комітету селищної ради 

Грудень  Селищний 

бюджет 

- - 
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компоненту 

3.3. Проведення громадських 

заходів (громадських слухань, 

обговорень) з важливих питань 

життєдіяльності громади з 

широким залученням всіх 

зацікавлених осіб (жінок, 

чоловіків різних груп 

населення) 

Проведення 

громадських 

обговорень 

при 

прийнятті 

важливих 

рішень 

селищної 

ради 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Протягом року Селищний 

бюджет 

- - 

3.4. Створення умов для 

поєднання жінками і 

чоловіками професійних і 

сімейних обов’язків  

Створення 

зручного 

робочого 

графіку для 

працівників у 

зв’язку з 

сімейними 

обставинами, 

надання 

відпусток, 

відкриття 

груп в 

дошкільних 

навчальних 

закладах 

тощо 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Відділи виконавчого 

комітету селищної ради 

Протягом року Селищний 

бюджет 

- - 

3.5. Здійснення заходів з 

профілактики торгівлі людьми, 

зокрема серед представників 

вразливих верств населення 

Проведення 

профілактич

них заходів 

щодо 

профілактики 

торгівлі 

людьми 

серед 

населення 

Соціально-гуманітарний 

відділ; відділ освіти, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

селищної ради, районний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

(за згодою) 

Соціально-гуманітарний 

відділ; відділ освіти, молоді 

та спорту виконавчого 

комітету селищної ради, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за згодою) 

Вересень  Селищний 

бюджет 

1,0 1,0 
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3.6. Забезпечення  надання 

кваліфікованої консультативної 

допомоги із залученням 

юристів, психологів, медиків з 

метою підтримки жінок, дітей, 

які постраждали від насильства 

та жорстокого поводження у 

сім’ї, стали жертвами торгівлі 

людьми 

Проведення 

конкурсу, 

придбання 

переможцям 

подарунків 

Соціально-гуманітарний 

відділ; відділ освіти, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

селищної ради, районний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

(за згодою) 

Соціально-гуманітарний 

відділ; відділ освіти, молоді 

та спорту виконавчого 

комітету селищної ради, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за згодою) 

Протягом року Селищний 

бюджет 

- - 

3.7. Забезпечення  постійного 

оновлення обліку та супровід 

сімей, у яких виникає 

насильство, та дітей, щодо яких 

скоєно фізичне, психологічне, 

сексуальне або економічне 

насилля 

Ведення 

обліку та 

супроводу 

сімей, у яких 

виникає 

насильство 

Соціально-гуманітарний 

відділ; відділ освіти, 

молоді та спорту 

виконавчого комітету 

селищної ради, районний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

(за згодою) 

Соціально-гуманітарний 

відділ; відділ освіти, молоді 

та спорту виконавчого 

комітету селищної ради, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за згодою) 

Протягом року Селищний 

бюджет 

- - 

3. 8. Проведення  заходів у 

рамках Міжнародної акції «16 

днів проти гендерного 

насильства» 

Виготовленн

я роздаткової 

продукції, 

придбання 

сувенірної 

продукції 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради, 

районний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (за 

згодою) 

Відділ освіти, молоді та 

спорту виконавчого 

комітету селищної ради, 

районний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді (за згодою) 

Листопад  Селищний 

бюджет 

1,6 1,6 

Усього за Програмою: Селищний 

бюджет 
6,0 6,0 

 

 

Начальник відділу освіти, молоді  

   та спорту виконавчого комітету селищної ради     підпис    Н.В. ВЛАСОВА 

 

Згідно: 

секретар ради (виконавчого комітету)             Т.М.ЄРМАК 
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