ДОДАТОК 
рішення виконавчого комітету 
05 квітня 2019 року № 89

ЗАХОДИ
на виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
в м.Бориславі

1. Удосконалити механізм 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 за його результатами.
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради, служба у справах дітей міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради, Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), відділ освіти міської ради, Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості, відділ „Бориславське бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги (за згодою), відділ державної виконавчої служби Бориславського міського управління юстиції (за згодою), громадські організації (за згодою).

Термін: упродовж 2019 – 2021 років.

2. Сприяти покращенню становища груп населення, які страждають від дискримінації більше ніж за однією ознакою (внутрішньо переміщені особи, роми, жителі сільської місцевості, особи з інвалідністю, люди, які живуть з ВІЛ-інфекцією, та інші).
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради, служба у справах дітей міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради, Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР, HYPERLINK "http://boryslavmvk.gov.ua/miska-rada/viddily-upravlinnya/39-viddil-vnutrishnoji-politiki" відділ внутрішньої політики міської ради, відділ освіти міської ради, HYPERLINK "https://www.facebook.com/BoryslavMCZ/?__tn__=kC-R&eid=ARBKigIJ_2y2KRTqbNr3NSBejjVADguwd3A7vObde_f9OVrZRsdIQnPE5GFITwxepCRm3c40P991eHtb&hc_ref=ARTJHBMFCGmX_OwPceLL4Xx1qBxiVATSyj9QIzAVznzFkApzWTOUGl4PV0blkRnegyY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDX6qzVfKDVAxWpKQVnIBOVgySYm8jY_KnpwPBDMByjYXD0geGfZnCJ0f9WaepKwrKA9oYrdXe_sBBpK9NIL0hDuiXSlLurlJlDlrKDyF9Hz0f784jFAXDfBP4Dz82XwrD3mhKVmMUT5-ekRdzY88SD8KVfOQAhMnCQoyi5K1PexyevCSSvviQVrnx25DQ7HZj05P-0oZYP3RIwAmn1UQWrMeOrbGNJJuLEd8mHMDQ54HQ4bc_j6cSFQ-q_cYOOU34iz0B72WzkyW0rkXA4ZghkKC53pPZXdDViVbYZkQTOzBdDE-5OSLj7t7UDzXKjzND4wqFqa8yoLi00QYrHY4FalgmO2O1u1Em4tNxy" Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості, відділ „Бориславське бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги (за згодою), громадські організації (за згодою).

Термін: упродовж 2019 – 2021 років.

3. Сприяти подоланню гендерних стереотипів та активізації участі жінок у політиці, проводити інформаційно-просвітницькі заходи щодо важливості участі жінок у процесі прийняття рішень.
HYPERLINK "http://boryslavmvk.gov.ua/miska-rada/viddily-upravlinnya/39-viddil-vnutrishnoji-politiki" Відділ внутрішньої політики міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділ освіти міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради, служба у справах дітей міської ради, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, HYPERLINK "https://www.facebook.com/BoryslavMCZ/?__tn__=kC-R&eid=ARBKigIJ_2y2KRTqbNr3NSBejjVADguwd3A7vObde_f9OVrZRsdIQnPE5GFITwxepCRm3c40P991eHtb&hc_ref=ARTJHBMFCGmX_OwPceLL4Xx1qBxiVATSyj9QIzAVznzFkApzWTOUGl4PV0blkRnegyY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDX6qzVfKDVAxWpKQVnIBOVgySYm8jY_KnpwPBDMByjYXD0geGfZnCJ0f9WaepKwrKA9oYrdXe_sBBpK9NIL0hDuiXSlLurlJlDlrKDyF9Hz0f784jFAXDfBP4Dz82XwrD3mhKVmMUT5-ekRdzY88SD8KVfOQAhMnCQoyi5K1PexyevCSSvviQVrnx25DQ7HZj05P-0oZYP3RIwAmn1UQWrMeOrbGNJJuLEd8mHMDQ54HQ4bc_j6cSFQ-q_cYOOU34iz0B72WzkyW0rkXA4ZghkKC53pPZXdDViVbYZkQTOzBdDE-5OSLj7t7UDzXKjzND4wqFqa8yoLi00QYrHY4FalgmO2O1u1Em4tNxy" Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості, відділ „Бориславське бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги (за згодою), громадські організації (за згодою).

Термін: упродовж 2019 – 2021 років.

4. Сприяти зменшенню розриву в оплаті праці жінок і чоловіків та заохочувати чоловіків користуватися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та хворою дитиною.
HYPERLINK "https://www.facebook.com/BoryslavMCZ/?__tn__=kC-R&eid=ARBKigIJ_2y2KRTqbNr3NSBejjVADguwd3A7vObde_f9OVrZRsdIQnPE5GFITwxepCRm3c40P991eHtb&hc_ref=ARTJHBMFCGmX_OwPceLL4Xx1qBxiVATSyj9QIzAVznzFkApzWTOUGl4PV0blkRnegyY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDX6qzVfKDVAxWpKQVnIBOVgySYm8jY_KnpwPBDMByjYXD0geGfZnCJ0f9WaepKwrKA9oYrdXe_sBBpK9NIL0hDuiXSlLurlJlDlrKDyF9Hz0f784jFAXDfBP4Dz82XwrD3mhKVmMUT5-ekRdzY88SD8KVfOQAhMnCQoyi5K1PexyevCSSvviQVrnx25DQ7HZj05P-0oZYP3RIwAmn1UQWrMeOrbGNJJuLEd8mHMDQ54HQ4bc_j6cSFQ-q_cYOOU34iz0B72WzkyW0rkXA4ZghkKC53pPZXdDViVbYZkQTOzBdDE-5OSLj7t7UDzXKjzND4wqFqa8yoLi00QYrHY4FalgmO2O1u1Em4tNxy" Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості, відділ внутрішньої політики міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради, служба у справах дітей міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділ освіти міської ради, громадські організації (за згодою).

Термін: упродовж 2019 – 2021 років.

5. Поширювати стратегії Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, інших міжнародних організацій, документи Європейського інституту тендерної рівності, конвенції.
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради, служба у справах дітей міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділ внутрішньої політики міської ради, відділ освіти міської ради, Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), HYPERLINK "https://www.facebook.com/BoryslavMCZ/?__tn__=kC-R&eid=ARBKigIJ_2y2KRTqbNr3NSBejjVADguwd3A7vObde_f9OVrZRsdIQnPE5GFITwxepCRm3c40P991eHtb&hc_ref=ARTJHBMFCGmX_OwPceLL4Xx1qBxiVATSyj9QIzAVznzFkApzWTOUGl4PV0blkRnegyY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDX6qzVfKDVAxWpKQVnIBOVgySYm8jY_KnpwPBDMByjYXD0geGfZnCJ0f9WaepKwrKA9oYrdXe_sBBpK9NIL0hDuiXSlLurlJlDlrKDyF9Hz0f784jFAXDfBP4Dz82XwrD3mhKVmMUT5-ekRdzY88SD8KVfOQAhMnCQoyi5K1PexyevCSSvviQVrnx25DQ7HZj05P-0oZYP3RIwAmn1UQWrMeOrbGNJJuLEd8mHMDQ54HQ4bc_j6cSFQ-q_cYOOU34iz0B72WzkyW0rkXA4ZghkKC53pPZXdDViVbYZkQTOzBdDE-5OSLj7t7UDzXKjzND4wqFqa8yoLi00QYrHY4FalgmO2O1u1Em4tNxy" Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості, Бориславське відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області, відділ „Бориславське бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги (за згодою), громадські організації (за згодою).
 
Tермін: упродовж 2019 – 2021 років.

6. Забезпечити створення гендерного портрету міста.
Відділ економіки та торгівлі міської ради, КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР, відділ освіти міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради, служба у справах дітей міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради, Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), HYPERLINK "https://www.facebook.com/BoryslavMCZ/?__tn__=kC-R&eid=ARBKigIJ_2y2KRTqbNr3NSBejjVADguwd3A7vObde_f9OVrZRsdIQnPE5GFITwxepCRm3c40P991eHtb&hc_ref=ARTJHBMFCGmX_OwPceLL4Xx1qBxiVATSyj9QIzAVznzFkApzWTOUGl4PV0blkRnegyY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDX6qzVfKDVAxWpKQVnIBOVgySYm8jY_KnpwPBDMByjYXD0geGfZnCJ0f9WaepKwrKA9oYrdXe_sBBpK9NIL0hDuiXSlLurlJlDlrKDyF9Hz0f784jFAXDfBP4Dz82XwrD3mhKVmMUT5-ekRdzY88SD8KVfOQAhMnCQoyi5K1PexyevCSSvviQVrnx25DQ7HZj05P-0oZYP3RIwAmn1UQWrMeOrbGNJJuLEd8mHMDQ54HQ4bc_j6cSFQ-q_cYOOU34iz0B72WzkyW0rkXA4ZghkKC53pPZXdDViVbYZkQTOzBdDE-5OSLj7t7UDzXKjzND4wqFqa8yoLi00QYrHY4FalgmO2O1u1Em4tNxy" Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості, Бориславське відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУНП у Львівській області, відділ „Бориславське бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги (за згодою), громадські організації (за згодою).

Термін: до 01 січня 2020 років.

7. Передбачити кошти на реалізацію міських заходів під час внесення змін та складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік.
Фінансове управління міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради, служба у справах дітей міської ради, управління праці та соціального захисту населення міської ради, Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Бориславська міська філія Львівського обласного центру зайнятості, відділ економіки та торгівлі міської ради, КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава” БМР, відділ освіти міської ради, відділ „Бориславське бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги (за згодою), громадські організації (за згодою).

Tермін: упродовж 2019 – 2021 років.



Керуючий справами виконкому                                                   І.М.Кобилецький




