
ПРОТОКОЛ 
розбіжностей до проекту № 523 

«Виставка «Мовчазна революція»

Проект передбачає проведення мобільної виставки, що складатиметься 
з 20 ролл-ап, які вміщатимуть інформацію про розвиток дитини до народження 
та про наслідки переривання вагітності. Завдання проекту «Виставка 
«Мовчазна революція» -  підвищити свідомість молоді щодо абортів. Виставка 
є своєрідними профілактичними засобом щодо зменшення кількості абортів у 
країні.

За результатами проведення аналізу проекту № 523 співвиконавцями 
Центру у справах сім’ї та жінок Деснянського району міста Києва (надалі -  
Центр) Службою у справах дітей та сім’ї (надалі -  Служба) та відділом охорони 
здоров’я Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, 
встановлено:

І. Центр забезпечує реалізацію повноважень у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі 
визначених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству».

Відповідно до свого Положення Центр на постійній основі забезпечує 
проведення заходів (семінари, наради, тренінги, лекції) з виконання «Державної 
соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2021 року», затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.04.2018 року № 273 та «Міського Плану завдань 
і заходів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
на період до 2021 року» для усіх категорій населення Деснянського району 
та міста Києва:

упершому півріччі 2021 року розміщено 40 інформаційно- 
просвітницьких та профілактичних матеріалів на актуальні теми на власному 
сайті та в мережі РасеЬоок (http://www.facebook.com/desncenter). 
Інформаційними заходами охоплено 12260 осіб (жін.- 9754; чол. - 881);

- забезпечено проведення превентивної роботи в навчальних закладах 
району та міста згідно Програми: «Підготовка молоді до сімейного життя, 
збереження загального і репродуктивного здоров’я, родинного виховання» 
(тренінги, лекції, семінари, майстер-класи). У звітному періоді за перше 
півріччі 2021 року по програмі проведено 8 заходів, охоплено 284 особи (дів. - 
212; хлоп. - 72);

- усі заходи здійснюється на основі кошторису -  основного планового 
фінансового документа, яким на бюджетний період встановлюються 
повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань 
на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання своїх 
функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних 
призначень;

- відносини між працівниками і директором Центру регулюються 
трудовим законодавством України шляхом укладання трудового договору 
відповідно до затверджених посадових інструкцій. Статтею 31 Кодексу законів

http://www.facebook.com/desncenter


про працюзазначено, що Власник або уповноважений ним орган не має права 
вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим 
договором.

Впровадження зазначеного проекту призведе до неефективного 
використання коштів міського бюджету.

II. Одним з основних завдань діяльності Служби та Деснянського 
районного в місті Києві центру соціальних служб (далі -  Центр) є проведення 
профілактично-роз’яснювальної роботи щодо запобігання потрапляння в 
складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми, проведення відповідної 
роботи з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації 
негативних наслідків таких обставин.

Відповідно до покладених завдань проводиться соціальна та психологічна 
адаптація дітей та молоді з метою підготовки до самостійного життя, 
проводиться оцінювання потреб особи/родини, які відносяться до соціально 
вразливої категорії або перебувають в складних життєвих обставинах, 
надається за потреби психологічна допомога, надається соціальний супровід 
особи/родини. У випадку необхідності до проведення просвітницько- 
роз’яснювальної роботи щодо запобігання небажаної вагітності, формування 
відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я залучаються 
працівники закладів охорони здоров’я з метою проведення лекцій в закладах 
освіти для вікової категорії дітей та молоді.

Систематично в інформаційній мережі району висвітлюється інформація 
щодо здорового способу життя, збереження родинних цінностей, підготовка до 
батьківства, боротьба з шкідливими звичками.

Налаштовано співпрацю з громадськими організаціями з вищезазначених 
напрямів.

Враховуючи вищевикладене, громадський проект № 523 «Виставка 
«Мовчазна революція»» потребує доопрацювання з метою актуальності та 
раціональності залучення громадського бюджету розвитку.

III. Відділом охорони здоров’я Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації надана наступна інформація: відповідно до наказу 
Міністерства охорони здоров’я України від 15.07.2011 року № 417 «Про 
організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні», 
стандарту надання медичної допомоги «Планування сім’ї», в КНП «КДЦ» 
Деснянського району м. Києва лікарями -  акушерами -  гінекологами, 
акушерками жіночих консультацій проводиться постійна робота по 
попередженню небажаної вагітності серед жінок:

1. Здійснюється консультування з питань формування безпечної 
поведінки, відповідального ставлення до формування репродуктивного 
здоров’я.

2. Інформування, консультування з питань статевого виховання: 
профілактика насильницьких, незахищених (профілактика небажаної вагітності 
та ІПСШ), дошлюбних статевих стосунків. Забезпечення інформацією з питань 
сексуального та репродуктивного здоров'я, а також контрацепції.

3. Здійснюється профілактика виявлення та лікування інфекційних 
і неінфекційних захворювань ІПСШ, інших інфекцій репродуктивного тракту, 
в т.ч. ВІЛ, туберкульозу, сифілісу.



4. Проводиться навчання батьків необхідним навичкам для корекції 
поведінкових розладів у підлітків.

Послуги з планування сім'ї на рівні закладів охорони здоров’я, 
передбачають забезпечення окремим особам та подружнім парам успіху 
в досягненні певних репродуктивних результатів: народити бажаних дітей, 
регулювати перерви між вагітностями, контролювати вибір часу народження 
дитини залежно від віку батьків та інших чинників, визначати кількість дітей 
в сім'ї, запобіганню незапланованій вагітності.

Консультативні послуги надаються:
- щодо здорового способу життя, культури статевих стосунків, 

профілактики сімейного насилля, безпечної сексуальної поведінки, 
відповідального ставлення до свого здоров'я, збереження родинних цінностей, 
підготовки до батьківства, формування і збереження репродуктивного здоров'я 
дітей, боротьби зі шкідливими звичками;

- з питань методів та засобів щодо запобігання небажаній вагітності, 
інформації про сучасні підходи до правильного вибору засобів контрацепції 
та їх використання, за медичними критеріями, прийнятності використання 
методів контрацепції у відповідності до класифікації ВООЗ;

щодо використання поінформованого індивідуально обраного 
раціонального контрацептиву жінками, яким за станом здоров'я вагітність 
загрожує здоров'ю та життю;

- щодо відтермінування ранніх позашлюбних статевих стосунків з метою 
попередження ІПСШ ранньої та незапланованої вагітності.

Жінкам, які користуються методами контрацепції проводяться щорічні 
профілактичні гінекологічні огляди.

У разі виникнення ускладнення при використанні контрацептиву 
пацієнтка забезпечується медичною допомогою у відповідності до клінічного 
протоколу Планування сім'ї».

Лікарями ЗПСМ здійснюється виявлення жінок з групи ризику щодо 
небажаної вагітності для проактивного забезпечення їх засобами контрацепції 
за їхньою згодою.

У разі, якщо жінка планує вагітність але бажає її відтермінувати для 
проведення комплексного обстеження подружжя і прегравідарної підготовки, 
консультування спрямоване на вибір методу контрацепції зі швидким 
відновленням фертильності.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до проведеної роботи в жіночих 
консультаціях КНП «КДЦ» Деснянського району м. Києва кількість вакуум -  
аспірацій знизилась з 9 за І півріччя 2020 року до 3 за відповідний період 2021 
року.

Станом на 01.07.2021 року: кількість жінок, які використовують 
гормональну контрацепцію -  26377; кількість жінок з ВМС -  8890.

Враховуючи вищевикладене, а також поширення короновірусної інфекції 
СОУЮ-19 під час ускладнення епідеміологічної ситуації, вважаємо, що 
проведення «Виставки Мовчазна революція» у закладах охорони здоров’я 
Деснянського району не є доцільним.



Враховуючи вищезазначене, відповідно до п. 2 підпункту 2.2. статті 
11 Положення про громадський бюджет міста Києва, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 (у редакції від 06.12.2020 
№ 4\8174, від 11.02.2021 № 6/47) вважаємо, що проект № 523 буде бюджетно 
неефективним на етапі реалізації, а саме:

- у проекті непередбачені видатки на зберігання та охорону обладнання 
що будуть використовуватися для виставки;

- відповідно до наданих висновків проект дублює завдання планів заходів, 
що реалізуються на відповідний бюджетний рік співвиконавцями які 
здійснюють профілактичні заходи з підвищення свідомості молодіі щодо 
зменшення абортів у Деснянському районі міста Києва.

Висновок щодо відповідності проекту № 523 «Виставка «Мовчазна 
революція» положенню про громадський бюджет міста Києва, є негативним.

Ол 'АРЬОВА, в.о. директора Центру у справах сім’ї та жінок
та Києва, конт. т. 518 73 72

Артем ПЕТРЕНКО, юрисконсульт Центру у справах сім’ї та жінок 
Деснянського району міста Києва, конт. т. 518 73 72


