
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

сорок шоста сесія VІ скликання 
 
від   24.09.2015 р.  № 2023  
 
Про затвердження Комплексної програми  
„Молодь і родина міста Коростеня” на 2016-2020 роки 

 
З метою створення системи всебічної підтримки громадянської 

активності молоді, забезпечення системної та комплексної політики у сфері 
сім’ї та демографічного розвитку, утвердження ґендерної рівності, відповідно 
до рішення Житомирської обласної ради №327 від 15.12.2011 р. „Про 
Комплексну програму Молодь і родина Житомирщини” на 2012-2016 роки, 
керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”: 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Комплексну програму „Молодь і родина міста Коростеня” 
на 2016-2020 роки (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Дзигу О.О. 

 
Міський  голова                                                                      В. Москаленко 

 
                                     
 
   Секретар міської ради                                                                                В. Ходаківський 
 
    Заступник міського голови                                                                       О. Дзига 
 
   Начальник фінансового управління                                                          Л. Щербанюк  
 
    Начальник відділу у справах сім’ї,  
    молоді, фізичної культури та спорту                                                        О. Черних 
 
    Начальник юридичного відділу                                                                Т. Камінська 



Додаток 1 
до рішення Коростенської міської ради 
сорок шостої сесії VІ скликання 
№ 2023 від 24 вересня 2015 року 

 
 

Комплексна програма 
“Молодь і родина міста Коростеня” на 2016-2020 роки 

 
І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована  

Програма, аналіз причин виникнення проблеми  
та обґрунтування необхідності її розв’язання.  

Молодь є важливою складовою суспільства, носієм інтелектуального 
потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. 
Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, 
зацікавленості в дослідженні загальнолюдських цінностей, залучення її до 
культурного життя. Проте, не зважаючи на певні позитивні зміни, які 
відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми. Зокрема, 
погіршуються показники здоров'я молодих громадян, не подолано 
демографічну кризу, спостерігається тенденція щодо поширення в 
молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу. Освітній потенціал 
молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та 
пропозицією на ринку праці. 

Сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає 
моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування демографічного 
потенціалу. Існує потреба у фізично й морально здоровій сім’ї, яка здатна 
реалізувати свій соціальний потенціал та відтворювальну функцію, забезпечити 
не лише власне виживання, а й розвиток. 

Натомість, є багато невирішених соціально-демографічних проблем. 
Відтак, підвищення рівня індивідуальної свободи та можливостей вибору тієї 
чи іншої моделі шлюбно-сімейної поведінки в наш час не завжди поєднується з 
усвідомленням сімейних обов’язків, відповідальним ставленням до шлюбних 
стосунків та виховання дітей, до свого здоров’я та здоров’я інших членів 
родини. Низька народжуваність, масова однодітність сімей, нестабільність 
шлюбів та високий рівень розлучень, збільшення сімей, які не виконують свої 
обов’язки по утриманню і вихованню дітей, старіння населення поєднуються з 
високим рівнем смертності та низькою тривалістю життя. 

Отже, стан інституту сім’ї та соціально-демографічний розвиток 
характеризуються низкою несприятливих показників. Серед них:  

– високий рівень розлучень;   
– розвиток  альтернативних  форм  сімейних  союзів,  зокрема,  поширення 

незареєстрованих шлюбів; 
– висока частка неповних сімей, в яких дітей виховує лише один із батьків, 

як правило мати (кожне п’яте домогосподарство з дітьми - це неповна 
сім’я);   

– низький рівень народжуваності;  
– низька тривалість життя населення, висока смертність чоловіків;  



– незадовільний стан здоров’я населення, у тому числі репродуктивного;  
– швидке поширення соціально-небезпечних хвороб, насамперед 

туберкульозу та СНІДу;  
– значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  
Відбувається щорічне зростання кількості зареєстрованих фактів 

насильства в сім'ї. 
 

ІІ. Мета Програми. 
Метою Програми є: 

– створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, 
спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних 
для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання 
соціальних гарантій; 

– забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та 
демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої 
сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;  

– утвердження ґендерної рівності, зміцнення існуючих та створення нових 
механізмів з недопущення дискримінації за ознакою статі, розширення 
застосування позитивних дій, забезпечення економічної незалежності 
кожної статі, створення умов для більш широкої участі жінок у прийнятті 
суспільно важливих рішень, для поєднання професійних та сімейних 
обов'язків, викорінення ґендерного насильства та подолання ґендерних 
cтереотипів;  

– здійснення комплексних заходів щодо попередження торгівлі людьми, 
підтримки та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми.  

 
ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.  

Прийняття Програми дозволить забезпечити співпрацю, відповідно до 
законодавства, з громадськими і благодійними молодіжними організаціями. Це 
дасть змогу запровадити ефективний механізм партнерства та взаємодії. 
Виділення коштів дасть можливість продовжити будівництво житла молодим 
сім’ям та одиноким молодим громадянам. Засобом розв’язання проблем молоді 
є розширення можливостей та активізація участі молодого покоління в усіх 
сферах життєдіяльності м. Коростеня, сприяння розвитку ділової активності та 
ініціативи молоді, впровадження здорового способу життя. 

Здійснюватиметься перенесення акцентів сімейної політики з переважно 
пасивних заходів підтримки на засади стимулювання саморозвитку та 
самозабезпечення сім’ї, адресності надання соціальної допомоги. Цей варіант 
передбачає проведення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та 
демографічного розвитку, що спрямована на: 

– відновлення духовності, утвердження моральних цінностей в суспільно-
політичному та приватному житті;  

– активне просування, всебічну підтримку та захист традиційних сімейних 
цінностей;  

– популяризацію здорового способу життя; створення системи запобігання 
та протидії алкоголізму, тютюнопалінню та інших психоактивних 



речовин;   
– поліпшення умов для виховання та здорового розвитку дітей;  
– запобігання асоціальним проявам у сім’ї, соціальному сирітству, 

бездоглядності дітей;  
– забезпечення підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах або знаходяться у зоні ризику щодо потрапляння в такі 
ситуації;   

– формування відповідального батьківства та материнства;  
– формування ґендерної культури та усунення ґендерних стереотипів у 

суспільстві;  
– вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї, 

формування громадського неприйняття будь-яких форм насильства;  
– проведення профілактичних заходів, надання допомоги особам, 

постраждалим від торгівлі людьми, а саме: реабілітація та соціальна 
(ре)інтеграція осіб, постраждалих від торгівлі людьми.  

 
ІV. Завдання Програми та результативні  показники. 

Виконання Програми дасть змогу:  
– підвищити рівень громадської активності молоді, створити засади для її 

всебічного розвитку;  
– залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

механізму реалізації державної молодіжної політики;  
– створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді 

до збереження здоров'я, боротьби зі шкідливими звичками;  
– забезпечити надання підтримки молодим громадянам у реалізації 

підприємницьких та творчих ініціатив;  
– покращити стан загального та репродуктивного здоров’я населення, 

збільшити кількість сімей, в яких виховується двоє та більше дітей, 
знизити рівень розлучень;  

– мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім’ї, передусім 
жорстокості і насильства;   

– знизити рівень соціального сирітства серед дітей;  
– залучити громади до допомоги сім’ям, дітям та молоді;  
– підвищити рівень обізнаності населення стосовно сталих стереотипів у 

традиційному розподілі ґендерних ролей;  
– викорінити зовнішню рекламу, що принижує або ображає особистість за 

статевою ознакою;  
– підвищити ефективність діяльності, взаємодії органів влади, громадських 

організацій та інших юридичних осіб у сфері насильства в сім’ї, протидії 
торгівлі людьми;  

– підвищити поінформованість населення щодо шляхів убезпечення від 
насильства в сім’ї, торгівлі людьми, а також можливостей отримання 
відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у 
населення;  

– вжити заходів щодо захисту та надання допомоги особам, постраждалим 
від насильства в сім’ї, торгівлі людьми, з урахуванням спеціальних 
потреб окремих груп постраждалих осіб.  



Показники ефективності Програми визначаються за результатами 
моніторингу її виконання. 

 
V. Фінансове  забезпечення Програми. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету, залучення коштів з позабюджетних, спонсорських, благодійних та 
інших джерел, не заборонених законодавством.  

Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за 
рахунок коштів міського бюджету визначаються щороку під час їх 
затвердження. 

 
VІ. Заходи щодо реалізації Програми. 

 
№ 
з/п 

Назва напрямку 
діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Найменування заходу Термін 
виконан-

ня 

Виконавці 

1. Розвиток самозайнятості та підприємницької діяльності молоді 
1.1. Створення умов для 

самовдосконалення та 
підтримка 
підприємницьких 
ініціатив молоді 

Реалізація заходів з 
правової освіти молоді 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
місцевого 
економічного 
розвитку, відділ 
освіти, 
Коростенське 
міськрайонне 
управління 
юстиції 
 (за згодою) 

  Проведення міських та 
участь молоді в обласних 
заходах на правову 
тематику 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
місцевого 
економічного 
розвитку, 
Коростенське 
міськрайонне 
управління 
юстиції 
(за згодою) 

1.2. Підтримка 
підприємницьких 
ініціатив молоді 

Проведення міського 
конкурсу бізнес-планів 
підприємницької діяльності 
серед молоді 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
місцевого 



економічного 
розвитку, 
Коростенський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою) 
 

  Проведення ярмарків 
вакансій та ярмарків 
професій 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
Коростенський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою) 
 

                                    2. Житлове кредитування молоді.   
2.1. Сприяння розвитку 

молодіжного житлового 
кредитування 
  

Надання інформації про 
оформлення 
довгострокових кредитів 
молодим сім’ям для 
будівництва житла 

2016-2020 
  

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
управління 
житловим 
фондом 

2.2. Інформаційне 
забезпечення щодо 
пільгового кредитування 
  

Організація та проведення 
семінарів, круглих столів, 
тощо. 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
управління 
житловим 
фондом 
 

3. Формування здорового способу життя 
3.1. Створення сприятливих 

умов для формування 
свідомого ставлення 
молоді до збереження 
здоров’я 

Розповсюдження 
інформаційних буклетів, 
методичної літератури, 
плакатів, відеороликів з 
питань пропаганди 
здорового способу життя 

2016-2020 
  

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
Коростенська 
ЦМЛ 

  Проведення соціологічних 
досліджень та анкетувань 

2016-2020 
 

КМЦСССДМ 

  Організація навчання 
учнівської молоді засадам 
здорового способу життя 
через „лекторії здоров’я” 

2016-2020 
 

КМЦСССДМ, 
Коростенська 
ЦМЛ 

  Забезпечення проведення 
освітньо-виховних та 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 



просвітницьких кампаній фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
Коростенська 
ЦМЛ 

  Надання медичних, 
оздоровчих та 
психологічних послуг для 
молоді через мережу 
„телефонів довіри” 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
Коростенська 
ЦМЛ 

  Сприяння розвитку клінік, 
дружніх до молоді 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
Коростенська 
ЦМЛ 

3.2. Проведення конкурсів, 
що спрямовані на 
формування здорового 
способу життя молоді 

Проведення заходів, акцій 
„Життя без шкідливих 
звичок” 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
Коростенська 
ЦМЛ 

  Проведення молодіжних 
акцій до Всесвітнього дня 
здоров’я 

07.04. 
щорічно 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
Коростенська 
ЦМЛ 

  Організація  та 
забезпечення участі 
учнівської молоді у 
військово-спортивних 
зборах-конкурсах 
„Зорниця” і 
„Котигорошко” 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти 

  Проведення міського та 
участь в обласному святі 
„Тато, мама і я – 
спортивна сім’я” 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦФЗН 
„Спорт для всіх” 



3.3. Створення умов для 
занять фізичною 
культурою і спортом 

Покращення матеріальної 
бази спортивних споруд 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦФЗН 
„Спорт для всіх” 

  Збільшення кількості 
послуг, які надаються 
спортивними закладами та 
клубами  

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦФЗН 
„Спорт для 
всіх”, відділ 
освіти 

3.4. Забезпечення профілакти
ки щодо запобігання 
поширенню негативних 
явищ в дитячому та 
молодіжному середовищі 

Проведення акцій з нагоди 
Днів боротьби з 
наркоманією, 
тютюнопалінням, зі 
СНІДом 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
Коростенська 
ЦМЛ, відділ 
освіти 

  Сприяння розвитку 
волонтерського руху у 
навчальних закладах з 
питань профілактики 
СНІДу, наркоманії, 
алкоголізму, 
тютюнопаління 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
КМЦСССДМ 

4. Культурно-духовний, інтелектуальний розвиток 
4.1. Проведення змістовного 

дозвілля 
Проведення заходів з 
нагоди Дня молоді 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
КМЦСССДМ 

   Проведення заходів до 
Дня захисту дітей та 
Всесвітнього дня дитини 

2016-2020 
 

Служба у 
справах дітей 

   Участь в обласному 
конкурсі „Звичайне диво” 

2016-2020 
 

Служба у 
справах дітей, 
КМЦСССДМ 

   Організація та проведення 
міського свята до Дня 
святого Миколая 

2016-2020 
 

Служба у 
справах дітей, 
КМЦСССДМ 

   Проведення міського 
конкурсу та участь в 
обласному етапі творчого 

2016-2020 
 

КМЦСССДМ 



конкурсу для дітей з 
функціональними 
обмеженнями „Повір у 
себе і в тебе повірять 
інші” 

   Проведення молодіжних 
заходів до державних свят 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
КМЦСССДМ, 
відділ культури 
та туризму 

   Участь в обласному 
фестивалі сучасної 
української пісні „Поліські 
зорі” 

2016-2020 
 

Відділ культури 
і туризму 

   Участь в обласному 
конкурсі-фестивалі 
„Щасливі долоні” 

2016-2020 
 

Служба у 
справах дітей 

4.2. Патріотичне виховання 
молоді 

Підтримка діяльності 
учнівських волонтерських 
загонів, військово-
патріотичних об’єднань 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти 

   Проведення лекцій, бесід, 
круглих столів, змагань, 
спрямованих на 
патріотичне виховання 
дітей та молоді 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти 

4.3. Підтримка обдарованої 
молоді 

Надання фінансової 
підтримки для участі в 
обласних, всеукраїнських, 
міжнародних олімпіадах, 
форумах, конкурсах, 
турнірах, змаганнях тощо 

2016-2020 
 

Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти 

5. Підтримка молодіжних ініціатив. 
5.1. Співпраця з 

громадськими 
організаціями щодо 
реалізації молодіжної 
політики 

Надання організаційної 
підтримки для реалізації 
проектів молодіжних 
громадських організацій 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

5.2. Залучення молоді до 
громадської активності 
та співпраці з органами 
виконавчої влади 

Проведення засідань за 
круглим столом, нарад 
з питань молодіжної 
політики, розвитку 
дитячого самоврядування 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти 

  Створення ініціативної 2016-2020 Відділ у справах 



групи „Молодіжний актив 
м.Коростеня” 

сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

6. Зміцнення інституту сім’ї. 
6.1. Раннє виявлення, 

облік  та соціальний 
супровід сімей та осіб, 
які опинилися у складних 
життєвих обставинах 
  

Проведення заходів по 
виявленню та 
інспектуванню сімей, які 
опинились у складних 
життєвих обставинах, 
здійснення  соціального 
супроводу сімей, матерів, 
які мають намір 
відмовитись від 
новонародженої дитини 

2016-2020 Служба у 
справах дітей, 
КМЦСССДМ, 
Коростенська 
ЦМЛ 

6.2. Запобігання ранньому 
соціальному сирітству 
дітей, підготовка дітей та 
молоді до сімейного 
життя, формування 
відповідального 
батьківства 

Організація 
роботи консультаційного 
пункту на базі 
Коростенської ЦМЛ з 
питань відповідального 
батьківства та запобігання 
ранньому соціальному 
сирітству  

2016-2020 Коростенська 
ЦМЛ, 
КМЦСССДМ 

6.3. Надання соціальних 
послуг випускникам 
загальноосвітніх 
навчальних закладів з 
числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, з метою їх 
соціалізації та підготовки 
до самостійного життя 

Забезпечення надання 
соціальних послуг 

2016-2020 КМЦСССДМ 

6.4. Розвиток сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
(усиновлення, опіка та 
піклування, дитячі 
будинки сімейного типу, 
прийомні сім'ї) 

Проведення інформаційної 
кампанії „Візьміть дитину 
у родину” 
 

2016-2020 Служба у 
справах дітей, 
КМЦСССДМ 

  Ведення банку даних 
кандидатів у прийомні 
батьки, батьки-вихователі 

2016-2020 Служба у 
справах дітей, 
КМЦСССДМ 

   Здійснення соціального 
супроводу дитячих 
будинків сімейного типу, 
прийомних сімей 

2016-2020 Служба у 
справах дітей, 
КМЦСССДМ 

   Організація та проведення 
навчань з метою 
підвищення кваліфікації 
прийомних батьків, 

2016-2020 КМЦСССДМ 



батьків-вихователів 
7.Соціальна підтримка багатодітних сімей. 

7.1. Надання соціальних 
послуг з вирішення 
проблемних питань 

Проведення акцій 
„Подаруй дитині свято”, 
„Милосердя” 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, служба у 
справах дітей 

7.2. Залучення дітей до 
культурно-мистецьких 
заходів 

Проведення конкурсу 
„Таланти багатодітної 
родини” 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

7.3. Надання допомоги 
багатодітним родинам 

Забезпечення супроводу 
багатодітних родин, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах 

2016-2020 КМЦСССДМ 

   Ведення Єдиного обліку 
багатодітних сімей 

  

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

7.4. Пропаганда сімейних 
цінностей, 
вшанування багатодітних 
матерів 

Проведення заходів до 
Дня матері, Дня 
сім’ї, новорічних та 
різдвяних свят 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

   Організація святкового 
вручення посвідчень та 
нагрудних знаків „Мати-
героїня”, посвідчень 
батьків та дитини з 
багатодітної сім'ї 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, відділ 
культури та 
туризму 

7.5. Поліпшення побутових 
умов багатодітних сімей 

Сприяння виділенню 
коштів для надання 
матеріальної допомоги 
багатодітним сім’ям 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, УПСЗН 

8.Попередження насильства в сім’ї. 
8.1. Організація різних видів 

навчальних, 
просвітницьких заходів, 
спрямованих на 
попередження насильства 
в сім’ї 

Проведення освітньої акції 
в навчальних закладах 
„Світ без насильства” 
  
  

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
КМЦСССДМ, 
служба у 
справах дітей, 



Коростенський 
МВ УМВС (за 
згодою) 

   Проведення тематичних 
семінарів, тренінгів, 
круглих столів, лекційних 
занять для працівників 
органів державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
широкого  загалу різних 
категорій населення з 
питань попередження 
насильства в сім’ї 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
КМЦСССДМ, 
служба у 
справах дітей, 
Коростенський 
МВ УМВС (за 
згодою) 

8.2. Організація практичної 
роботи з жертвами 
насильства та з 
кривдниками 

Організація діяльності 
мультидисциплінарної 
групи для роботи з 
агресорами та жертвами 
насильства в сім’ї 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
КМЦСССДМ, 
служба у 
справах дітей, 
Коростенський 
МВ УМВС (за 
згодою) 

8.3. Популяризація ідей 
ненасильницької 
поведінки, толерантного 
поводження та сімейних 
цінностей у сучасному 
суспільстві 

Проведення заходів у 
рамках Всеукраїнської 
акції „16 днів проти 
насильства” 
 
  

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
КМЦСССДМ, 
служба у 
справах дітей, 
Коростенський 
МВ УМВС (за 
згодою) 

   Проведення заходів у 
рамках національної 
кампанії „Стоп 
насильство!” 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
КМЦСССДМ, 
служба у 
справах дітей, 
Коростенський 
МВ УМВС (за 
згодою) 

   Проведення тематичних 2016-2020 Відділ у справах 



конкурсів малюнків, 
фоторобіт, соціальної 
реклами 

сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
КМЦСССДМ, 
служба у 
справах дітей 

 9. Забезпечення гендерної рівності. 
9.1. Організація різних видів 

навчальних, 
просвітницьких заходів, 
спрямованих на 
досягнення рівних прав 
та можливостей жінок і 
чоловіків 

Проведення тематичних 
семінарів, тренінгів, 
круглих столів, лекційних 
занять, відео лекторіїв. 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ 

   Розповсюдження 
методичних рекомендацій, 
тематичних брошур, 
буклетів 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ 

9.2. Популяризація ідей 
гендерної рівності у 
сучасному суспільстві 

Проведення заходів 
з  нагоди Дня батька 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

   Проведення тижня 
правових знань 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти, 
Коростенське 
міськрайонне 
управління 
юстиції (за 
згодою) 

   Проведення тематичних 
конкурсів малюнків, 
фоторобіт  

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, відділ 
освіти 

9.3. Висвітлення теми 
гендерної рівності у ЗМІ 

Розповсюдження 
тематичної соціальної 
реклами, створення 
тематичних 
інформаційних матеріалів 
у місцевих ЗМІ 
  

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, КП 
„Коростень-
медіа”, 
Коростенське 



міськрайонне 
управління 
юстиції (за 
згодою) 

10. Протидія торгівлі людьми. 
10.1. Організація різних видів 

навчальних, 
просвітницьких заходів, 
спрямованих на протидію 
торгівлі людьми 

Тематичні семінари, 
тренінги, круглі столи, 
лекційні заняття 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
відділ освіти, 
служба у 
справах дітей, 
Коростенський 
МВ УМВС (за 
згодою) 

10.2. Популяризація ідей 
безпечної поведінки при 
працевлаштуванні, 
зокрема при виїзді за 
кордон, безпечної 
поведінки в інтернет-
мережі 

Тематичні конкурси 
малюнків, фоторобіт 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
відділ освіти, 
служба у 
справах дітей, 
Коростенський 
МВ УМВС (за 
згодою), 
Коростенський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою) 

  Тематичні семінари, 
тренінги, круглі столи, 
лекційні заняття 

2016-2020 Відділ у справах 
сім’ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту, 
КМЦСССДМ, 
відділ освіти, 
служба у 
справах дітей, 
Коростенський 
МВ УМВС (за 
згодою), 
Коростенський 
міський центр 
зайнятості (за 
згодою) 

 
 

Секретар міської ради                                                              В. Ходаківський 


