
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
11.04.2016 № 172/2016-р 

 
 

З А Х О Д И 
з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і  

чоловіків та протидії торгівлі людьми на 2016 рік 
 

1. Активізувати проведення інформаційно-просвітницької роботи серед 
населення у засобах масової інформації з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми (тематичні про-
грами, транслювання відеороликів та інших відоматеріалів). 

Департамент соціального захисту населення, уп-
равління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації, філія НТКО 
Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-
центр”, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 

2. Проводити семінари, тренінги, конференції, засідання “круглих сто-
лів” з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 
протидії торгівлі людьми. 

Департаменти соціального захисту населення, ос-
віти і науки, управління молоді та спорту обл-
держадміністрації, обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді  

Постійно 

3. Проводити тематичні виставки, лекторії у бібліотечних закладах об-
ласті з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та 
протидії торгівлі людьми. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

Постійно 

4. Забезпечити консультування медпрацівниками в закладах охорони 
здоров’я осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 

Департамент охорони здоров’я облдержадміні-
страції 

Постійно 

5. Забезпечити проведення семінарів-тренінгів для роботодавців та без-
робітних громадян, спрямованих на розвиток лідерських навичок жінок, під-
вищення рівня ґендерної культури, подолання ґендерних стереотипів. 

Обласний центр зайнятості 

Постійно 
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6. Виготовити та розповсюдити інформаційні матеріали щодо забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми. 

Департаменти соціального захисту населення, ос-
віти і науки, управління молоді та спорту обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, виконав-
чі комітети  міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 

7. Забезпечити функціонування “гарячих ліній” та “телефонів довіри” 
для надання психологічної допомоги особам, постраждалим від торгівлі людь-
ми та гендерної дискримінації. 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Постійно 

8. Забезпечити проведення оцінки потреб сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, сімей трудових мігрантів, де можливі випадки 
потрапляння у ситуацію торгівлі людьми, та у разі необхідності (підтверд-
ження факту) – забезпечення соціальним супроводом. 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад 

Постійно  

9. Вжити заходів щодо введення до навчальних планів підвищення ква-
ліфікації вчителів курсу лекцій з роз’яснення основних положень законів 
України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та 
“Про протидію торгівлі людьми”. 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації 

Протягом року  

10. Проводити виїзні профілактичні заходи у населених пунктах області 
щодо протидії торгівлі людьми та забезпечення ґендерної рівності. 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Постійно 

11. Здійснювати невідкладні заходи щодо своєчасного надання допомоги 
дітям, які постраждали від торгівлі людьми. 

Служба у справах дітей облдержадміністрації, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) рад 

Постійно 
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12. Налагодити співпрацю з громадськими організаціями і благодійними 
фондами та залучати їх до проведення заходів з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії торгівлі людьми. 

Департаменти соціального захисту населення, ос-
віти і науки, управління молоді та спорту обл-
держадміністрації, обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Постійно 

13. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів з пи-
тань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії 
торгівлі людьми. 

Департаменти соціального захисту населення, ос-
віти і науки, управління молоді та спорту обл-
держадміністрації, обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадмі-
ністрації, виконавчі комітети міських (міст облас-
ного значення) рад 

Постійно 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


