СОЦІАЛЬНА
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
підтримки сім’ї та дітей, забезпечення
рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків у Миколаївській області
на 2017-2021 роки

Мета Програми полягає у забезпеченні системної
та комплексної державної політики у сфері сім’ї та
демографічного розвитку, спрямованої на
формування самодостатньої сім’ї та її здатності до
усвідомленого народження і виховання дітей,
зниження рівня торгівлі людьми в області з метою
виведення України із ряду країн – постачальників
та споживачів живого товару, гендерного
інтегрування в усі сфери життєдіяльності
суспільства.

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ (ТИС.ГРИВЕНЬ):
У тому числі за роками (тис. гривень)

На всю
Програму
2017

2018

2019

2020

2021

Усього
(тис. гривень), у
тому числі:

1899,8

332,1

360,8

383,4

402,0

421,5

обласний бюджет

1875,0

328,1

356,2

378,4

396,6

415,7

5,4

5,8

місцевий бюджет
спонсорські
кошти

У межах затверджених асигнувань
24,8

4,0

4,6

5,0

Виконання Програми сприятиме формуванню цілісної, дієвої системи державної
підтримки сім’ї та демографічного розвитку, у тому числі дасть змогу забезпечити:
 підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення;
 відновлення української духовності, утвердження моральних цінностей у суспільно-політичному та приватному житті;
 активне просування, всебічну підтримку та захист традиційних сімейних цінностей;
 підтримку сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах або знаходяться у зоні ризику у разі потрапляння в такі
ситуації;
 формування відповідального батьківства та материнства;
 залучення громад з метою допомоги сім’ям, дітям та молоді;
 формування суспільного неприйняття будь-яких форм насильства;
 формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у суспільстві;
 підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної влади, громадських організацій у сфері
протидії торгівлі людьми;
 закріплення розуміння суспільством торгівлі людьми як злочину, що брутально порушує права людини, та неприйнятності
використання результатів експлуатації осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
 підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а
також можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;
 викорінення упередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми;
 запобігання трудовій міграції та дистантності сімей;
 мінімізацію асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї, передусім жорстокості і насильства;
 врегулювання питання щодо практичної реалізації права кожного громадянина, у тому числі дітей та громадян похилого
віку, на захист від будь-яких форм насильства в сім’ї (фізичного, психологічного, сексуального, економічного) та
жорстокого поводження.

