


Додаток  

до розпорядження голови обласної 

держадміністрації – начальника 

обласної військової адміністрації 

_______________________№_________ 

 

План дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325  

«Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року в Луганській області 
 

№ 

з/п 

Найменування 

завдання 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Строк 

виконання, 

роки 

Джерела 

фінансу-

вання 

(обласний, 

місцевий 

бюджети, 

інші) 

Прогнозний обсяг фінансових 

ресурсів для виконання завдання, 

тис. гривень 

усього у тому числі за роками 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Стратегічна ціль 1. Забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам, їх розв’язання, постконфліктного відновлення 

на всіх рівнях та в усіх сферах, зокрема секторі безпеки і оборони 

Оперативна ціль 1.1. Забезпечення участі представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС), активісток груп самодопомоги та жінок вразливих категорій 

у реалізації порядку денного «Жінки, мир, безпека» на обласному та місцевому рівнях 

1. Створення умов 

для участі ІГС у 

впровадженні 

порядку денного 

«Жінки, мир, 

безпека» 

1) створення робочої групи з 

питань розроблення, 

впровадження та моніторингу 

цього Плану (далі – робоча група) 

при Обласній координаційній раді 

з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

запобігання домашньому 

насильству та протидії торгівлі 

людьми, до складу якої входять 

представники цільових груп 

Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради безпеки 

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» 

на період до 2025 року (далі – 

Національний план), з 

розробленням Положення про 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

відповідні 

розпорядження 

голови обласної 

держадміністрації – 

керівника обласної 

військово-цивільної 

адміністрації, 

протоколи засідань 

робочої групи 

 

2021 рік        
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робочу групу, а також 

забезпечення її сталої діяльності 

2) створення координаційних рад з 

питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

запобігання домашньому 

насильству, насильству за ознакою 

статі, протидії торгівлі людьми та 

впровадження порядку денного 

«Жінки, мир, безпека» (далі – 

координаційні ради) як 

консультативно-дорадчих органів 

при районних державних 

адміністраціях (далі – РДА), 

органах місцевого самоврядування 

(далі – ОМС), військово-цивільних 

адміністраціях (далі – ВЦА), 

військові адміністрації (далі – ВА) 

щодо розроблення, впровадження 

та моніторингу місцевих планів 

дій з реалізації резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 (далі – місцеві 

плани) із залученням 

представників громадських 

організацій (далі – ГО), груп 

самодопомоги, ініціативних груп 

та цільових груп Національного 

плану 

РДА, ВЦА, ВА,  міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

відповідний 

розпорядчий акт  

2021 рік        

3)  залучення ІГС та міжнародних 

організацій (далі – МО) в 

установленому законодавством 

порядку до реалізації цього Плану 

та місцевих планів та включення 

питань щодо реалізації 

Національного плану до переліку 

пріоритетних тем для проведення 

конкурсів проєктів ІГС, у тому 

числі шляхом реалізації 

соціального замовлення 

департаменти обласної 

державної адміністрації 

(далі – ОДА): масових 

комунікацій, соціального 

захисту населення; 

з питань цивільного 

захисту та 

територіальної оборони, 

Управління молоді та 

спорту ОДА, ГУ НП в 

Луганській області (за 

згодою), ГУ ДСНС 

України у Луганській 

кількість: 

партнерських ГО та 

МО (з участю в них 

цільових груп 

Національного 

плану), груп 

самодопомоги, 

ініціативних груп, 

що на регулярній 

основі долучаються 

до виконання 

заходів Плану та 

місцевих планів;  

2021-2025 

роки 
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області (за згодою), РДА, 

ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), у тому числі, 

що співпрацюють з 

ПрООН із відновлення 

та розбудови миру, ГО та 

МО, ініціативні групи, 

групи самодопомоги (за 

згодою) 

програм (проєктів, 

заходів), які 

реалізовано ГО 

шляхом соціального 

замовлення 

4) сприяння функціонуванню та 

поширенню практик розбудови 

партнерства громадськості, ОМС 

та провайдерів безпеки шляхом 

узагальнення методології 

формування, функціонування та 

забезпечення ефективної 

діяльності місцевих робочих груп 

з громадської безпеки, протидії 

домашньому насильству, усіх 

видів насильства, пов’язаного з 

конфліктом, соціальної 

згуртованості та ґендерної рівності 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), робочі групи 

з громадської безпеки, 

протидії домашньому 

насильству, соціальної 

згуртованості та 

ґендерної рівності, що 

співпрацюють з ПрООН 

із відновлення та 

розбудови миру за 

напрямом «Соціальна 

єдність» (за згодою) 

кількість створених 

робочих груп; 

кількість 

проведених засідань 

2021-2025 

роки 

       

Оперативна ціль 1.2. Забезпечення рівноправного доступу жінок і чоловіків до професійного розвитку, зокрема в секторі безпеки та оборони 

2. Забезпечення 

належних умов 

для 

професійного 

розвитку жінок і 

чоловіків, які 

працюють у 

державних 

органах та ОМС, 

у сфері безпеки 

та оборони щодо 

виконання 

порядку денного 

«Жінки, мир, 

безпека» 

1) забезпечення участі фахівців 

структурних підрозділів ОДА, 

органів виконавчої влади та ОМС 

у навчанні за загальними 

короткостроковими програмами 

державних службовців та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань порядку 

денного «Жінки, мир, безпека», 

розвитку лідерського потенціалу, 

навичок ведення переговорів, 

медіації 

відділ по роботі з 

персоналом та нагород 

апарату ОДА, РДА, 

ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), у тому числі, 

що співпрацюють із 

ПрООН із відновлення 

та розбудови миру 

кількість фахівців 

структурних 

підрозділів ОДА, 

органів виконавчої 

влади та ОМС, які 

пройшли навчання з 

питань порядку 

денного «Жінки, 

мир, безпека» 

2021-2025 

роки 

       

2) розповсюдження пам’ятки, 

розробленої МВС для 

представників штатних, 

атестаційних, кадрових комісій, 

комісій щодо проведення 

ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), УДМС в 

кількість 

примірників 

розповсюдженої 

пам’ятки у 

друкованому або 

2023-2025 

роки 
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службових розслідувань, з питань 

недопущення дискримінації для 

використання під час провадження 

діяльності 

Луганській області (за 

згодою), Луганська 

обласна прокуратура (за 

згодою), ЛДУ ВС 

ім. Е.О. Дідоренка (за 

згодою), НГУ (за 

згодою), ЗСУ (за згодою) 

електронному 

вигляді серед 

представників 

штатних, 

атестаційних, 

кадрових комісій та 

комісій для 

проведення 

службових 

розслідувань 

3) включення тем щодо рівних 

прав та можливостей чоловіків і 

жінок, порядку денного «Жінки, 

мир, безпека» до плану  навчання 

військовослужбовців, працівників 

органів поліції, ДСНС тощо 

відділ  взаємодії з 

правоохоронними 

органами та цивільно-

військового 

співробітництва апарату 

ОДА; Луганський 

обласний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

(далі – ЛОТЦК та СП) 

(за згодою); ГУНП в 

Луганській області (за 

згодою); ГУ ДСНС 

України у Луганській 

області (за згодою); 

ГО та МО (за згодою) 

кількість учасників 

навчання 

2021-2025 

роки 

       

3. Створення умов, 

що полегшують 

поєднання 

функцій та 

обов’язків у 

професійному і 

приватному 

житті, зокрема 

сфері безпеки і 

оборони 

1) забезпечення можливостей для 

виконання професійних і сімейних 

обов’язків працівниками, 

військовослужбовцями, 

працівниками органів поліції 

(застосування гнучкого робочого 

графіка та можливості 

дистанційної роботи в межах 

режиму роботи організації, 

гнучких режимів роботи, періодів 

відпочинку та відпусток, 

урахування потреб таких 

працівників, військовослужбовців 

під час організації роботи в нічну 

зміну та позмінної роботи) 

ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), 

ЛОТЦКтаСП (за згодою) 

 

кількість осіб, у 

тому числі за 

статтею, якою 

забезпечено 

можливість 

виконання 

професійних і 

сімейних обов’язків 

 

2023-2025 

роки 
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Оперативна ціль 1.3. Інформування жінок і чоловіків, у тому числі молодих, хлопців і дівчат про зміст резолюції Ради Безпеки ООН 1325 з використанням 

диференційованого підходу донесення інформації вразливим категоріям 

4. Інформування 

населення про 

зміст резолюції 

Ради Безпеки 

ООН 1325 (далі – 

Резолюція) 

1) проведення інформаційно-

просвітницьких заходів з метою 

підвищення обізнаності жінок і 

чоловіків, у тому числі молодих, 

дівчат та хлопців щодо змісту 

Резолюції з урахуванням 

особливостей доступу до 

інформації, у тому числі щодо 

отримання психологічної, 

гуманітарної, юридичної, 

медичної  допомоги, вразливих 

категорій (осіб з вадами зору, 

слуху, похилого віку, ромів), 

доступу до Інтернету та цифрової 

обізнаності населення (особливо у 

сільських громадах), вікових 

особливостей, безпекової ситуації 

у конкретній громаді  

департаменти ОДА: 

соціального захисту 

населення; масових 

комунікацій; з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони, 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

кількість: 

проведених 

інформаційних 

кампаній на рік; 

поінформованих 

жінок і чоловіків із 

розбивкою за віком і 

категоріями 

вразливості про 

зміст, основні цілі 

Резолюції та її 

актуальність для 

області 

2021-2025 

роки 

місцеви

й 

0,5 0,5     

2) сприяння проведенню 

інформаційних і рекрутингових 

кампаній із залученням 

громадськості з питань 

забезпечення рівних прав та 

можливостей доступу жінок і 

чоловіків до отримання освіти у 

закладах вищої освіти області, 

участі у конкурсах на зайняття 

вакантних посад в органах 

державної влади, секторі безпеки 

та оборони, правоохоронних 

органах, ОМС, а також участі у 

виборчому процесі шляхом 

балотування на посади депутатів 

та голів громад 

відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами та цивільно-

військового 

співробітництва апарату 

ОДА, 

департаменти ОДА: 

з питань цивільного 

захисту та 

територіальної оборони; 

освіти і науки; масових 

комунікацій, заклади 

вищої освіти області (за 

згодою), ГУ НП в 

Луганській області (за 

згодою), УПП в 

Луганській області (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), ГО та 

МО (за згодою) 

кількість 

проведених 

інформаційних 

кампаній на рік 

2021-2025 

роки 
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3) інформування жінок і чоловіків 

області (з урахуванням віку, 

категорії вразливості, місця 

проживання) про ініціативи, 

пов’язані з миротворчістю, 

розв’язанням конфліктів; 

впровадження Геоінформаційної 

системи моніторингу аналізу та 

вирішення конфліктів 

(ГІСМАОВК) на обласному та 

місцевому рівнях 

Департамент масових 

комунікацій ОДА, 

команда ГІСМАОВК за 

підтримки ПрООН із 

відновлення та 

розбудови миру за 

напрямом «Соціальна 

єдність» (за згодою), 

ГО та МО (за згодою) 

кількість: 

проведених 

інформаційних 

заходів; 

поінформованих (з 

розподілом за 

статтю);  

публікацій; 

переглядів у 

соціальних мережах 

2021-2025 

роки 

       

4) проведення навчань для 

фахівців, відповідальних за 

інформаційний супровід та зв’язки 

з громадськістю, ОДА, РДА, 

міських, селищних, сільських рад, 

ВЦА, структур сфери безпеки та 

оборони, правоохоронних органів 

та ГО щодо трансформації 

конфліктів, ґендерних та 

антидискримінаційних підходів 

департаменти ОДА: 

соціального захисту 

населення; масових 

комунікацій, 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), 

ГО «Луганська Асоціація 

організацій осіб з 

інвалідністю» (за 

згодою),  

за підтримки ПрООН із 

відновлення та 

розбудови миру за 

напрямком «соціальна 

єдність» (за згодою), 

ГО та МО (за згодою), 

ПрООН із відновлення 

та розбудови миру (за 

згодою) 

кількість фахівців, 

представників 

громадськості (із 

розбивкою за 

статтю), які 

підвищили рівень 

своєї обізнаності 

щодо трансформації 

конфліктів, 

ґендерних та 

антидискриміна-

ційних підходів 

2021-2025 

роки 

       

Стратегічна ціль 2. Створення ґендерно чутливої системи ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким викликам, реагування на них 

Оперативна ціль 2.1. Формування навичок у різних груп жінок і чоловіків, у тому числі молодих, хлопців і дівчат щодо виявлення безпекових викликів, запобігання та 

реагування на них 

5. Навчання жінок і 

чоловіків, у тому 

числі молодих, 

хлопців і дівчат 

реагуванню на 

надзвичайні 

ситуації та події, 

1)  проведення просвітницької 

роботи із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та подій 

пов’язаних зі збройним 

конфліктом в Україні 

 кількість 

проведених заходів  

просвітницької 

роботи серед 

населення щодо 

запобігання 

виникненню 

2023-2025 

роки 
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характерні для 

області, та 

вжиття заходів із 

запобігання їх 

виникненню 

надзвичайних 

ситуацій та подій, 

розроблення 

інструкцій у 

друкованому або 

електронному 

вигляді та їх 

розповсюдження на 

сайтах органів 

влади, у ЗМІ, 

соціальних мережах 

2)  проведення інформаційних 

заходів серед здобувачів освіти 

закладів загальної середньої, 

фахової передвищої, професійної 

(професійно-технічної) та вищої 

освіти щодо дій в умовах 

конфліктів і надзвичайних 

ситуацій (пожежі, загострення 

бойових дій, техногенні аварії, 

пандемії та інше) 

департаменти ОДА: 

освіти і науки; з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони, 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), ГУ НП в 

Луганській області (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), мережа 

Амбасадорів миру за 

підтримки ПрООН із 

відновлення та 

розбудови миру за 

напрямом «Соціальна 

єдність» (за згодою), 

ГО та МО (за згодою) 

кількість 

проведених 

інформаційних 

заходів 

2021-2025 

роки 

       

3) сприяння проведенню для 

учасників освітнього процесу в 

закладах освіти всіх рівнів (у тому 

числі дошкільних) навчань з 

питань особливостей безпеки 

життєдіяльності, поводження з 

вибухонебезпечними предметами, 

безпеки в інформаційному 

просторі, правил неконфліктного 

спілкування в умовах техногенних 

аварій та стихійних лих, пандемії 

COVID-19, надання психологічної 

Департамент освіти і 

науки ОДА, Луганський 

обласний центр 

соціальних служб (за 

згодою), ГУ ДСНС 

України у Луганській 

області (за згодою), ГУ 

НП в Луганській області 

(за згодою), РДА, ВЦА, 

ВА, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

ГО та МО (за згодою) 

кількість 

проведених 

інформаційних 

заходів 

2021-2025 

роки 
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підтримки з питань подолання 

психологічних травм у дітей, які 

постраждали від конфліктів 

4) сприяння проведенню у 

закладах освіти інформаційних 

заходів з питань кібербезпеки і 

протидії кіберзлочинності з 

урахуванням ґендерного підходу 

Департамент освіти і 

науки ОДА, Відділ 

протидії кіберзлочинам в 

Луганській області (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), ГО та 

МО (за згодою) 

кількість 

проведених 

інформаційних 

заходів 

2021-2025 

роки 

       

5) проведення регулярних 

навчальних заходів для 

працівників органів державної 

влади, ОМС, безпекової, 

оборонної, соціальної, освітньої, 

медичної сфер, правоохоронних 

органів та інших щодо реагування 

на безпекові виклики 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони 

ОДА, РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), ГО та 

МО (за згодою) 

забезпечення 

потреби у навчанні 

572 осіб керівного 

складу і фахівців із 

розбивкою за 

статтю, діяльність 

яких пов’язана з 

організацією і 

здійсненням заходів 

з питань цивільного 

захисту відповідно 

до державного 

замовлення 

2023 рік        

6) забезпечення участі у заходах з 

реалізації Стратегії впровадження 

гендерної рівності учасників 

освітнього процесу закладів освіти  

. 

Департамент освіти і 

науки ОДА; РДА, ВЦА, 

ВА, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

ГО та МО (за згодою) 

кількість закладів 

освіти, які взяли 

участь у реалізації 

Стратегії, кількість 

осіб – учасників 

освітнього процесу, 

залучених до її 

реалізації 

2022-2025 

роки 

       

Оперативна ціль 2.2. Забезпечення спроможності органів державної влади та місцевого самоврядування ідентифікувати, запобігати  та реагувати на безпекові виклики 

інфраструктури 

6. Сприяння 

запровадженню 

практики 

проведення 

аудитів безпеки 

громад, у тому 

числі з 

1) організація тренінгів, семінарів 

із вивчення методики проведення 

аудиту безпеки територій на 

місцевому рівні, у тому числі з 

використанням Ініціативи 

ООН Жінки та аудиту безпеки 

територій Інформаційно-

департаменти ОДА: 

соціального захисту 

населення; з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони, 

відділ взаємодії з 

правоохоронними 

кількість:  

проведених 

тренінгів, семінарів; 

осіб, які пройшли 

навчання з 

розбивкою за 

статтю, 

2021-2025 

роки 
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використанням 

методології 

глобальної 

Флагманської 

ініціативи 

ООН Жінки 

«Безпечні міста 

та безпечні 

громадські 

простори для 

жінок і дівчат» 

(далі – Ініціатива 

ООН Жінки), 

посилення 

інформаційної 

безпеки 

консультативного жіночого 

центру, для фахівців із соціальної 

роботи, мобільних бригад 

соціально-психологічної 

допомоги, із залученням осіб, які 

постраждали від домашнього 

насильства та насильства за 

ознакою статі, сексуального 

насильства, пов’язаного з 

конфліктом, працівників 

притулків, поліції, ІГС, груп 

самодопомоги, активістів громади 

органами та цивільно-

військового 

співробітництва апарату 

ОДА, ГУ ДСНС України 

у Луганській області (за 

згодою), ГУ НП в 

Луганській області (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), 

ПрООН із відновлення 

та розбудови миру (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

приналежністю до 

сфери діяльності 

2) проведення аудиту безпеки в 

громадах, у тому числі з 

Ініціативи ООН Жінки та аудиту 

безпеки територій Інформаційно-

консультативного жіночого 

центру, із подальшим 

висвітленням результатів у ЗМІ, 

соціальних мережах 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ПрООН із 

відновлення та 

розбудови миру (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

кількість: 

проведених аудитів;  

звітів за результатом 

проведеного аудиту; 

розроблених і 

прийнятих цільових 

програм щодо 

вирішення 

проблемних питань, 

виявлених під час 

аудитів 

2021-2025 

роки 

       

3) сприяння відновленню 

інформаційної інфраструктури 

(встановлення приймачів 

телевізійних сигналів) для 

забезпечення доступу до 

українських інформаційних 

ресурсів мешканців громад, які 

знаходяться вздовж лінії 

розмежування 

Департамент масових 

комунікацій ОДА;  

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

кількість 

встановлених 

приймачів 

телевізійних 

сигналів у громадах 

вздовж лінії 

розмежування 

2023-2025 

роки 

(після 

деокупації 

області) 
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  4) урахування гендерного та 

інклюзивного підходу під час 

планування, будівництва та 

переобладнання споруд 

цивільного захисту, у тому числі 

шляхом проведення аудиту 

безпеки територій територіальних 

громад, перевірки та/або 

облаштування укриттів, у тому 

числі у закладах освіти, 

пристосованих для маломобільних 

груп населення  

Департамент 

будівництва, 

енергозбереження, 

архітектури та 

містобудування ОДА; 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

кількість 

проведених аудитів 

безпеки територій 

територіальних 

громад, перевірки 

та/або облаштування 

укриттів, у тому 

числі у закладах 

освіти, 

пристосованих для 

маломобільних груп 

населення 

2023-2025 

роки 

(після 

деокупації 

області) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Оперативна ціль 2.3. Підвищення спроможності територіальних громад та органів державної влади щодо управління процесами запобігання і врегулювання конфліктів 

з урахуванням ґендерного підходу 

7. Врахування 

ґендерного, 

інклюзивного та 

недискриміна-

ційного 

компонентів під 

час формування 

складу штабів, 

комісій з питань 

реагування на 

безпекові 

виклики та під 

час провадження 

ними діяльності 

1) проведення ґендерного аналізу 

існуючого складу штабів, комісій з 

питань реагування на безпекові 

виклики щодо врахування 

принципу забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і 

чоловіків (обласної спеціальної 

комісії з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на території 

Луганської області, регіональної 

комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій, обласної 

евакуаційної комісії, штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації та інших), відповідних 

районних та місцевих штабів і 

комісій 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони 

ОДА; РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою) 

наявний перелік 

штабів, комісій із 

зазначенням 

кількості жінок і 

чоловіків у кожному 

із них 

 

2021 рік        

2) внесення змін до складів 

штабів, комісій з питань 

реагування на безпекові виклики у 

разі виявлення дисбалансу в 

результаті проведеного аналізу 

щодо врахування принципу 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

Департамент з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони 

ОДА; РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою) 

розпорядження 

голови ОДА – 

керівника обласної 

ВЦА щодо внесення 

змін до складу 

штабу, комісії; 

відповідні 

розпорядчі акти 

2023-2025 

роки 

       

http://loga.gov.ua/oda/about/depart/dep_building
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/dep_building
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/dep_building
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/dep_building
http://loga.gov.ua/oda/about/depart/dep_building
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голів РДА, ОМС, 

керівників ВЦА  

8. Інформування 

населення про 

небезпеки, 

пов’язані зі 

збройним 

конфліктом, 

запобігання 

конфліктів у 

громадах із 

використанням 

ґендерних та 

інклюзивних 

підходів 

1) проведення  аналізу та 

регулярного тестування наявних 

та створення додаткових каналів 

комунікації з метою розроблення 

та/або використання 

затвердженого ДСНС алгоритму 

передачі екстреної інформації 

щодо небезпек, пов’язаних зі 

збройним конфліктом, через ЗМІ 

та операторів мобільного зв’язку з 

урахуванням ґендерних та 

інклюзивних підходів 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою),  

департаменти ОДА: 

з питань цивільного 

захисту та 

територіальної оборони; 

масових комунікацій; 

розвитку, утримання 

мережі автомобільних 

доріг області, 

промисловості, 

транспорту,  

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

наявність алгоритму 

передачі екстреної 

інформації, 

визначені 

відповідальні особи 

за комунікацію зі 

ЗМІ та операторами 

мобільного зв’язку 

серед 

відповідальних 

виконавців 

2021-2025 

роки 

       

2) проведення опитування серед 

жінок, чоловіків, у тому числі 

молодих, дівчат і хлопців із 

громад області, у тому числі 

вздовж лінії розмежування (у тому 

числі складання ґендерних 

профілів громад) щодо виявлення 

їх диференційованих та 

інклюзивних проблем і потреб для 

відображення та вирішення в ході 

розроблення регіональних і 

місцевих програм реагування на 

подолання наслідків впливу 

конфлікту, у тому числі з 

урахуванням викликів, пов’язаних 

з COVID-19 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ПрООН із 

відновлення та 

розбудови миру (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою), відділ взаємодії 

з правоохоронними 

органами та цивільно-

військового 

співробітництва апарату 

ОДА 

кількість жінок, 

чоловіків, у тому 

числі молодих, 

хлопців та дівчат 

різних вікових і 

соціальних груп та 

вразливостей, які 

взяли участь в 

опитуванні 

(складанні 

ґендерних профілів); 

кількість звітів за 

результатами 

проведеного 

опитування 

(ґендерний профіль 

громади) 

2023-2025 

роки 

(після 

деокупації  

області) 

       

3) розроблення і перегляд 

цільових регіональних та місцевих 

програм/планів заходів щодо 

врахування питань попередження і 

реагування на надзвичайні та 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), 

Консультативна Рада з 

питань соціальної 

кількість прийнятих 

цільових 

програм/планів 

заходів із 

реагування на 

2021-2025 

роки 
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безпекові ситуації з врахуванням 

ґендерно орієнтованого підходу, 

зокрема, врахування потреб різних 

категорій населення (осіб з 

інвалідністю, внутрішньо 

переміщених осіб, людей 

похилого віку, вагітних жінок, 

молодих жінок, жінок із 

маленькими дітьми та інших 

категорій) 

єдності та інші 

партнерські організації 

за підтримки ПрООН із 

відновлення та 

розбудови миру (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

виклики і загрози із 

врахуванням 

ґендерно чутливого 

підходу 

  4) розроблення, затвердження та 

впровадження планів 

інформування про дії із 

запобігання надзвичайним 

ситуаціям та реагування на них, 

бойові дії, цифрову та 

інформаційну небезпеку з 

урахуванням особливостей та 

потреб різних категорій населення, 

зокрема жінок та дівчат різного 

віку, з інвалідністю, які 

проживають у міській/сільській 

місцевості 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), 

кількість 

затверджених планів  

інформування про 

дії із запобігання 

надзвичайним 

ситуаціям та 

реагування на них  

2023-2025        

Стратегічна ціль 3. Забезпечення процесу постконфліктного відновлення, розбудови та впровадження системи перехідного правосуддя за принципами забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків 

Оперативна ціль 3.1. Надання необхідної допомоги та послуг жінкам і чоловікам, у тому числі молодим, хлопцям і дівчатам, які постраждали від конфлікту, насильства 

за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного із конфліктом 

9. Організація 

надання 

необхідної 

якісної 

комплексної, 

гуманітарної, 

медичної, 

соціально-

психологічної, 

правової 

допомоги 

постраждалим 

від конфлікту, 

насильства за 

1) забезпечення діяльності 

мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги особам, 

які постраждали від насильства за 

ознакою статі, домашнього 

насильства та  насильства, 

пов’язаного з конфліктом, у тому 

числі шляхом інституалізації 

бригад, що працюють за 

фінансової підтримки МО, та 

соціального замовлення 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА, 

Луганський обласний 

центр соціальних служб 

(за згодою), РДА, ВЦА, 

ВА, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

ГО та МО (за згодою) 

кількість 

працюючих 

мобільних бригад у 

територіальних 

громадах області 

2021-2025 

роки 

місцевий 

бюджет 

205,6 105,6 100,0    

2) організація надання послуг 

профілактично-психологічної 

допомоги населенню, зокрема 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА, 

Луганський обласний 

кількість звернень 

на регіональну 

«гарячу лінію», 

2021-2025 

роки 
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ознакою статі та 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного із 

конфліктом, 

сексуальних 

домагань та 

інших форм 

сексуального 

насильства в 

публічних 

просторах щодо 

жінок і дівчат 

жінкам, у тому числі молодим, та 

дівчатам, які постраждали від 

конфлікту, сексуального 

насильства, пов’язаного з 

конфліктом, сексуальних домагань 

та інших форм сексуального 

насильства в публічних просторах, 

у тому числі спільно з ГО та МО 

центр соціальних служб 

(за згодою), Луганський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

допомоги (за згодою), 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

кількість жінок, 

чоловіків, хлопців та 

дівчат, яким надано 

послуги, з 

розбивкою за віком, 

соціальними 

характеристиками та 

критеріями 

вразливості 

3) організація надання 

психологічної підтримки та 

допомоги у сфері ментального 

здоров’я, медичної та 

консультативної допомоги з 

питань репродуктивного здоров’я 

жінкам і чоловікам, у тому числі 

молодим дівчатам і хлопцям, які є 

цивільними особами 

та постраждали від будь-яких 

видів насильства, пов’язаного з 

конфліктом; 

постраждалі від катувань/ тортур 

під час утримання незаконними 

збройними формуваннями 

Департамент охорони 

здоров’я ОДА; РДА, 

ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

кількість жінок, у 

тому числі молодих, 

і дівчат, з розбивкою 

за віком, місцем 

проживання та 

категорією 

вразливості, які 

отримали медичну 

та консультативну 

допомогу з питань 

репродуктивного 

здоров’я 

2023-2025 

роки 

       

4) забезпечення  надання 

соціальних послуг, соціальної 

адаптації, соціальної, 

психологічної допомоги сім’ям, 

жінкам і чоловікам, у тому числі 

молодим, дівчатам та хлопцям, які 

є цивільними особами та отримали 

поранення, психологічну травму, 

інвалідність внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів, а також 

ветеранам АТО/ООС, які 

отримали поранення під час 

проходження військової служби , 

у тому числі через організацію 

роботи офісів підтримки родин 

військовослужбовців 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА; 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

кількість сімей, 

жінок і чоловіків, у 

тому числі молодих, 

дівчат, хлопців, які 

отримали послуги (з 

розподілом за 

видами допомоги) 

2021-2025 

роки 
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  5) організація надання 

психологічної допомоги та 

соціально-психологічної 

підтримки працівникам 

кол-центрів та фахівцям, які 

працюють з особами, які 

постраждали від війни, у тому 

числі з особами, які повідомляють 

про зникнення безвісти особи за 

особливих обставин, а також 

членам пошукових груп, які 

функціонують відповідно до 

Закону України «Про правовий 

статус осіб, зниклих безвісти за 

особливих обставин» 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

кількість сімей, 

жінок і чоловіків, у 

тому числі молодих, 

дівчат, хлопців, які 

отримали послуги 

(з розподілом за 

видами допомоги) 

2022-2023 

роки 

       

6) надання необхідної допомоги 

сім’ям полонених та сім’ям осіб, 

яких примусово вивезли до 

Російської Федерації та які 

перебувають на території України 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

кількість сімей 

полонених та сімей 

осіб, примусово 

вивезених до 

Російської Федерації 

та що перебувають 

на території 

України, які 

отримали послуги 

(з розподілом за 

видами допомоги) 

        

7) надання безоплатної правової 

допомоги особам, які постраждали 

від сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом 

Регіональний центр з 

надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги у  області у 

Луганській та 

Харківській областях (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою) 

кількість осіб, які 

отримали 

безоплатну правову 

допомогу (у тому 

числі за віком та 

статтю) 

2023-2025 

роки 

       

Оперативна ціль 3.2. Розвиток інституційної спроможності органів державної влади та ОМС щодо запровадження заходів постконфліктного відновлення із залученням 

громадськості та врахуванням інтересів жінок і дівчат, чоловіків і хлопців 

10. Участь у 

реалізації 

державної 

політики із 

1) участь в обговоренні стратегії 

деокупації та реінтеграції 

окупованих територій з 

урахуванням потреб та інтересів 

Відділ у Луганській 

області Мінреінтеграції 

(за згодою), відділ 

взаємодії з 

взято участь у 

заходах з 

обговорення 

2021 рік        
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постконфлікт-

ного 

відновлення, 

створення умов 

для діалогу 

жінок і чоловіків, у тому числі 

молодих, дівчат і хлопців та 

цільових груп Національного 

плану 

правоохоронними 

органами та цивільно-

військового 

співробітництва 

апарату ОДА, 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА, 

Східне міжрегіональне 

управління Міністерства 

юстиції у Луганській 

області (за згодою), 

Відділ у Луганській 

області Мінветеранів (за 

згодою) 

проєкту стратегії; 

кількість: 

наданих пропозицій 

та рекомендацій; 

жінок та чоловіків, у 

тому числі молодих, 

залучених до 

консультацій 

 

2) проведення навчань для 

фахівців, які надають 

адміністративні, медичні та 

соціальні послуги, правову 

допомогу на обласному та 

місцевому рівнях щодо 

застосування ґендерного та 

інклюзивного підходу під час 

провадження діяльності, 

формування навичок 

неконфліктного спілкування 

департаменти ОДА: 

охорони здоров’я; 

соціального захисту 

населення, Східне 

міжрегіональне 

управління Міністерства 

юстиції у Луганській 

області (за згодою), 

місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги (за 

згодою), Луганський 

обласний центр 

соціальних служб (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), ГО та 

МО (за згодою) 

кількість фахівців, 

які пройшли 

навчання 

(з розбивкою за 

статтю) 

2021-2025 

роки 

       

3) сприяння участі фахівців 

державних органів та посадових 

осіб ОМС у підвищенні 

кваліфікації щодо 

документування, оцінювання 

шкоди, завданої постраждалим у 

зв’язку з конфліктом, з 

урахуванням ґендерного та 

інклюзивного підходу 

Східне міжрегіональне 

управління Міністерства 

юстиції у Луганській 

області (за згодою), ТУ 

ДСА в Луганській 

області (за згодою), РДА, 

ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

кількість фахівців 

державних органів 

та посадових осіб 

ОМС (із розбивкою 

за статтю), які 

пройшли навчання 

2021-2025 

роки 
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4) проведення навчань для 

поліцейських, осіб служби 

цивільного захисту, 

військовослужбовців, надавачів 

психологічних послуг 

регіонального та місцевого рівнів 

щодо практичного застосування 

механізмів запобігання 

конфліктам, заходів із 

профілактики та реагування на 

насильство за ознакою статі, у 

тому числі сексуальне насильство, 

пов’язане з конфліктом, системи 

захисту населення, зокрема жінок, 

у тому числі молодих, і дівчат, які 

постраждали від конфлікту 

ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), ГУ 

ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), департаменти 

ОДА: соціального 

захисту населення; з 

питань цивільного 

захисту та 

територіальної оборони, 

відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами та цивільно-

військового 

співробітництва апарату 

ОДА, РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), 

ПрООН із відновлення 

та розбудови миру (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

кількість осіб (із 

розбивкою за 

статтю), які взяли 

участь у навчанні 

2021-2025 

роки 

       

5) вивчення механізму 

ідентифікації та документування 

випадків сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом 

Департамент охорони 

здоров’я ОДА; ГУ НП в 

Луганській області (за 

згодою), 

ЛОТЦК та СП (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

кількість осіб (із 

розбивкою за 

статтю), які вивчили 

механізм 

ідентифікації та 

документування 

2021-2025 

роки 

       

6) організація та проведення 

навчальних занять з управління 

агресивною поведінкою, зокрема 

щодо дітей, для жінок, які 

мешкають вздовж лінії 

розмежування 

Новоайдарська селищна 

рада (за згодою), ГО та 

МО (за згодою) 

кількість: 

жінок, охоплених 

навчанням; 

проведених 

навчальних занять 

2021-2022 

роки 

       

7) організація та проведення 

навчань з надання першої 

домедичної допомоги для фахівців 

закладів соціальної сфери, 

прийомних батьків, батьків-

Луганський обласний 

центр соціальних служб 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

кількість: 

проведених навчань;  

охоплених осіб (із 

розбивкою за 

статтю) 

2021-2024 

роки 
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вихователів, патронатних 

вихователів 

11. Розширення 

можливостей для 

саморозвитку та 

економічної 

спроможності 

жінок, зокрема 

молодих, які 

постраждали від 

конфлікту 

1) реалізація програм підтримки 

самозайнятості та підприємництва 

жінок із вразливих груп (з 

інвалідністю, ромів, внутрішньо 

переміщених, малозабезпечених, 

ветеранок АТО/ООС, із сільської 

місцевості, які мешкають у 

населених пунктах вздовж лінії 

розмежування, вдів загиблих 

учасників АТО/ООС та інших) 

через допомогу центрів зайнятості, 

а також проєкти ГО та МО 

Луганський обласний 

центр зайнятості (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), ГО та 

МО (за згодою) 

навчання 5 жінок на 

рік написанню 

бізнес-планів; 

кількість жінок, 

яким надана 

грантова підтримка 

ГО та МО 

2021-2025 

роки 

       

 2) проведення аналізу сфер та 

форматів зайнятості з урахуванням 

регіональних особливостей для 

працевлаштування внутрішньо 

переміщених осіб, осіб з 

інвалідністю, осіб, які мешкають у 

міській/сільській місцевості 

Луганський обласний 

центр зайнятості (за 

згодою) 

кількість 

підготовлених 

інформаційних 

матеріалів щодо 

аналізу сфер та 

форматів зайнятості 

з урахуванням 

регіональних 

особливостей  

2023-2024 

роки 

       

 3) вивчення можливостей регіону 

щодо використання приміщень, 

які належать суб’єктам різних 

форм господарювання, для 

компактного проживання 

внутрішньо переміщених осіб, а 

також щодо можливості пільгової 

оренди для розташування в них 

соціальних підприємств 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

кількість 

проведених аналізів  

приміщень, які 

належать суб’єктам 

різних форм 

господарювання, 

для компактного 

проживання 

внутрішньо 

переміщених осіб, а 

також щодо 

можливості 

пільгової оренди для 

розташування в них 

соціальних 

підприємств  

2023-2025 

роки 

(після 

деокупації 

області) 
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Стратегічна ціль 4. Забезпечення захисту від насильства за ознакою статі, сексуального насильства (в умовах збройного конфлікту та в мирний час) 

Оперативна ціль 4.1. Забезпечення надання своєчасної та якісної допомоги жінкам і чоловікам, у тому числі молодим, хлопцям і дівчатам, постраждалим від насильства 

за ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, а також безпечного доступу до інфраструктури 

12. Організація 

надання послуг 

постраждалим 

від насильства за 

ознакою статі, 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом, 

сексуальних 

домагань та 

інших форм 

сексуального 

насильства у 

публічних 

просторах по 

відношенню до 

жінок і дівчат, 

безпосередньо за 

місцем їх 

проживання 

1) забезпечення роботи 

регіональної «гарячої лінії» з 

питань запобігання та протидії 

домашньому і ґендерно 

обумовленому насильству, 

дискримінації за ознакою статі, 

проведення навчання для фахівців 

щодо реагування на випадки 

насильства за ознакою статі, у 

тому числі сексуальні домагання, 

та інших форм сексуального 

насильства у публічних просторах 

щодо жінок і дівчат, сексуального 

насильства, пов’язаного з 

конфліктом 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА, 

Луганський обласний 

центр соціально-

психологічної допомоги 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

кількість: 

звернень (із 

розбивкою за 

статтю), які 

надійшли на «гарячу 

лінію»;  

фахівців, які 

пройшли навчання 

2021-2025 

роки 

у межах 

фінансу-

вання 

установи 

      

2) забезпечення жінок, у тому 

числі молодих, та дівчат, 

постраждалих від насильства за 

ознакою статі, домашнього 

насильства, пов’язаного із 

конфліктом, сексуальних домагань 

та інших форм сексуального 

насильства в публічних просторах, 

сексуального насильства 

пов’язаного з конфліктом, 

безпечним місцем тимчасового 

проживання, з урахуванням 

інклюзії 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

кількість: 

створених та діючих 

притулків, кризових 

кімнат або 

закуплених 

соціальних послуг 

місцевими органами 

влади;  

жінок, у тому числі 

молодих, та дівчат, 

які отримали 

відповідну послугу 

2021-2025 

роки 

       

3) надання ґендерно чутливої та 

інклюзивної соціальної, 

психологічної допомоги жінкам, у 

тому числі молодим, та дівчатам, 

які постраждали від насильства за 

ознакою статі, сексуального 

насильства, пов’язаного з 

конфліктом, сексуальних домагань 

та інших форм сексуального 

насильства у публічних просторах, 

департаменти ОДА: 

соціального захисту 

населення; охорони 

здоров’я, Луганський 

обласний центр 

соціальних служб (за 

згодою), Луганський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

допомоги (за згодою), 

кількість жінок, у 

тому числі молодих, 

та дівчат, 

постраждалих від 

насильства, які 

погодилися 

співпрацювати із 

фахівцями та 

отримали відповідні 

послуги 

2021-2025 

роки 

місцевий 

бюджет 

0,4 0,4     
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а також членам їх сімей, з 

можливістю обрати стать фахівця 

ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), РДА, 

ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

4) проведення тренінгів для жінок, 

зокрема молодих, які постраждали 

від насильства за ознакою статі, 

торгівлі людьми та шукають 

роботу 

Луганський обласний 

центр зайнятості (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), ГО та 

МО (за згодою) 

проведення 4 

тренінгів на рік для 

жінок, зокрема 

молодих 

2021-2025 

роки 

місцевий 

бюджет 

1,0 1,0     

13. Надання 

комплексної 

психосоціальної 

та медико-

психологічної 

допомоги 

ветеранам 

АТО/ООС, 

військово-

службовцям, які 

постраждали від 

дискримінації, 

сексизму, 

сексуальних 

домагань 

надання психофізичної та медико-

психологічної підтримки 

ветеранам війни, 

військовослужбовцям, 

працівникам ЗСУ, та 

демобілізованим, які постраждали 

від дискримінації, сексизму, 

сексуальних домагань тощо 

(виявлення випадків, скарг на 

розголошення представниками 

ЗСУ конфіденційної інформації); 

проведення системних занять, 

навчань, підвищення кваліфікацій 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), 

ЛОТЦК та СП (за 

згодою) 

кількість осіб, які 

отримали підтримку 

2023-2025 

роки 

       

14. Розвиток 

безпечної 

інфраструктури 

та засобів 

комунікації з 

метою надання 

інклюзивних 

послуг 

мешканцям 

області, у тому 

числі сільських 

громад та 

населених 

пунктів уздовж 

1) сприяння розвитку банківських 

послуг у віддалених громадах, на 

лінії розмежування, зокрема 

встановленню терміналів, 

банкоматів для забезпечення 

рівного доступу до розпорядження 

власними фінансовими ресурсами 

та запобігання економічному 

насильству щодо вразливих 

категорій населення 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

кількість 

установлених 

терміналів та 

банкоматів у 

сільських громадах 

та на лінії 

розмежування 

2023-2025 

роки 

(після 

деокупації  

області) 

       

2) забезпечення транспортного 

сполучення між районами та 

громадами Луганської області, 

зокрема вздовж лінії 

Департамент розвитку, 

утримання мережі 

автомобільних доріг 

області, промисловості 

кількість: 

населених пунктів, 

забезпечених 

автобусним 

2023-2025 

роки 

(після 
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лінії 

розмежування 

розмежування, що сприятиме 

мобільності їх мешканців, зокрема 

забезпеченню доступу до якісних 

послуг і працевлаштування 

та транспорту ОДА; 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою)  

сполученням; 

транспортних 

засобів 

деокупації 

області) 

3) забезпечення інклюзивного 

доступу вразливих категорій 

населення, особливо жінок, 

зокрема молодих та похилого віку, 

із віддалених та сільських громад, 

до безоплатної правової допомоги 

(у тому числі в режимі онлайн) 

місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги (за 

згодою), Східне 

міжрегіональне 

управління Міністерства 

юстиції у Луганській 

області (за згодою) 

кількість: 

наданих 

консультацій із 

правової допомоги 

(у тому числі в 

режимі онлайн);  

жінок, чоловіків, 

дівчат та хлопців (з 

розбивкою за віком 

та категоріями 

вразливості), які 

отримали правову 

допомогу 

2021-2025 

роки 

       

4) організація якісного доступу до 

Інтернету та мобільного зв’язку 

мешканців сільських громад і 

населених пунктів вздовж лінії 

розмежування для забезпечення 

рівного доступу жінок і чоловіків, 

зокрема молодих, дівчат і хлопців 

до інформації та комунікації, 

зокрема під час надзвичайних 

ситуацій та випадків насильства за 

ознакою статі та сексуального 

насильства, пов’язаного з 

конфліктом 

Департамент масових 

комунікацій ОДА; відділ 

з питань цифрового 

розвитку, цифрових 

трансформацій і 

цифровізації ОДА, РДА, 

ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

 

кількість населених 

пунктів вздовж лінії 

розмежування, 

забезпечених 

якісним доступом 

до: Інтернету, 

у тому числі 

волоконно-

оптичними 

мережами зв’язку, 

мобільного зв’язку, 

у тому числі 3G, 4G 

2023-2025 

роки після 

деокупації  

області) 

       

5) забезпечення рівного 

інклюзивного доступу до 

адміністративних послуг, 

особливо для мешканців 

віддалених і сільських громад, 

шляхом роботи мобільного 

ЦНАПу 

Департамент 

економічного розвитку 

та зовнішньоекономічної 

діяльності ОДА; РДА, 

ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою)  

кількість 

обслугованих осіб, 

затверджений графік 

роботи мобільного 

ЦНАПу 

2021-2025 

роки 

       

6) створення безпечної 

інфраструктури у громадах області 

(обладнання безпечних переходів, 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

кількість 

обладнаних об’єктів 

інфраструктури 

2021-2025 

роки 

(після 
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освітлення вулиць, безпечних 

зупинок, камер 

відеоспостереження у громадських 

місцях тощо) з урахуванням 

досліджень, відображених у 

ґендерних профілях, ґендерних 

аудитах доступності та результатів 

аудитів безпеки, у тому числі за 

методологією Ініціативи ООН 

Жінки, після деокупації  території 

області 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

деокупації 

території 

області) 

Оперативна ціль 4.2. Посилення інформаційної та роз’яснювальної роботи із різними категоріями населення щодо запобігання та протидії насильству за  ознакою статі, 

сексуальним домаганням, сексуальному насильству, пов’язаному із конфліктом 

15. Підвищення 

кваліфікації 

фахівців, які 

працюють у 

сфері 

запобігання та 

протидії 

насильству за 

ознакою статі, 

сексуальним 

домаганням, 

сексуальному 

насильству, 

пов’язаному з 

конфліктом, 

проведення 

тематичних 

інформаційних 

кампаній для 

мешканців 

області 

1) сприяння проведенню 

зустрічей, лекцій для здобувачів 

освіти закладів фахової 

передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти за 

темами запобігання та протидії 

насильству за ознакою статі, 

домашньому насильству, 

сексуальним домаганням та 

сексуальному насильству, 

пов’язаному з конфліктом 

Департамент освіти і 

науки ОДА; ГУ НП в 

Луганській області (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

 

кількість 

проведених 

інформаційних 

заходів 

2021-2025 

роки 

       

2) забезпечення участі різних 

категорій працівників Нацполіції у 

навчальних заходах з питань 

ідентифікації та розслідування 

випадків насильства за ознакою 

статі, домашнього насильства, 

пов’язаних з конфліктом, 

сексуальних домагань та інших 

форм сексуального насильства в 

публічних просторах щодо жінок і 

дівчат 

ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), ГО 

та МО (за згодою), 

ПрООН із відновлення 

та розбудови миру (за 

згодою) 

кількість 

працівників 

Нацполіції (з 

розбивкою за статтю 

та віком), які взяли 

участь у заходах 

2021-2025 

роки 

       

3) інформування мешканців 

громад про допомогу, яку можуть 

отримати постраждалі від 

насильства за ознакою статі та 

домашнього насильства, 

пов’язаних з конфліктом, 

департаменти ОДА: 

соціального захисту 

населення; масових 

комунікацій; Луганський 

обласний центр 

соціальних служб (за 

кількість: 

виготовлених та 

розповсюджених 

інформаційних 

матеріалів, 

поінформованих 

2021-2025 

роки 

       



22 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

сексуальних домагань та інших 

форм сексуального насильства в 

публічних просторах, з 

урахуванням засобів комунікації 

для різних груп жінок і чоловіків 

(з огляду на їх вік, місце 

проживання, наявність 

інвалідності, етнічне походження, 

майновий стан тощо) та послуги, 

які їм надаються 

згодою), Луганський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

допомоги (за згодою), 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ПрООН із 

відновлення та 

розбудови миру (за 

згодою), волонтерські, 

ГО та МО (за згодою) 

мешканців громад 

(із розбивкою за 

статтю) 

4) виготовлення та 

розповсюдження інформаційних 

матеріалів з метою формування в 

суспільстві толерантності, 

культури миру, нетерпимості до 

проявів дискримінації за ознакою 

статі,  запобігання та протидії 

насильству за ознакою статі та 

домашньому насильству, 

пов’язаному з конфліктом, 

сексуальних домагань та інших 

форм сексуального насильства у 

публічних просторах, подолання 

ґендерних стереотипів з 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій та залученням ЗМІ, 

формальних і неформальних 

громадських та військових лідерів, 

у тому числі для молоді на засадах 

ґендерної чутливості та 

інклюзивності 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА, 

Луганський обласний 

центр соціальних служб 

(за згодою), Луганський 

обласний центр 

соціально-психологічної 

допомоги (за згодою), 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ПрООН із 

відновлення та 

розбудови миру (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

кількість: 

виготовлених та 

розповсюджених 

інформаційних 

друкованих 

матеріалів, а також в 

електронному 

вигляді; 

поінформованих 

осіб (з розбивкою за 

статтю та місцем 

проживання) 

2021-2025 

роки 

       

Оперативна ціль 4.3. Проведення моніторингу функціонування системи реагування на насильство за ознакою статі та насильство, пов’язане з конфліктом, торгівлю 

людьми 

16. Формування 

достовірних 

даних щодо 

реагування на 

випадки 

насильства за 

1) участь у зборі статистичних 

даних з розподілом за статтю, 

віком, критеріями вразливості, 

місцем проживання, ознаками 

перебування у складних життєвих 

обставинах (згідно із Законом 

ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), 

Луганська обласна 

прокуратура (за згодою) 

наявні методичні 

рекомендації від 

Нацполіції та Офісу 

Генерального 

прокурора щодо 

збору статистичних 

2023-2025 

роки 
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ознакою статі та 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом, 

торгівлі людьми, 

налагодження 

обміну 

інформацією між 

різними 

суб’єктами 

міжвідомчої 

взаємодії з 

урахуванням 

політик 

конфіденційності 

та захисту 

персональної 

інформації 

постраждалих 

жінок, чоловіків, 

у тому числі 

молодих, дівчат 

та хлопців 

України «Про соціальні послуги»), 

зокрема в судовій та 

правоохоронній системах, щодо 

всіх категорій злочинів, 

пов’язаних з насильством за 

ознакою статі, сексуальним 

насильством, пов’язаним з 

конфліктом, торгівлею людьми 

даних, кількість 

проведених таких 

зборів 

2) проведення партисипативного 

моніторингу виконання наказу 

МОЗ від 01.02.2019 № 278 щодо 

проведення та документування 

результатів медичного обстеження 

постраждалих від домашнього 

насильства або осіб, які ймовірно 

постраждали від домашнього 

насильства, насильства за ознакою 

статі, пов’язаного з конфліктом, 

сексуальних домагань та інших 

форм сексуального насильства у 

публічних просторах щодо жінок і 

дівчат та надання їм медичної 

допомоги 

Департамент охорони 

здоров’я ОДА; РДА, 

ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

кількість звітів за 

підсумком 

проведеного 

моніторингу, що 

презентовані 

громадськості, із 

рекомендаціями 

щодо усунення 

виявлених недоліків 

(із врахуванням 

конфіденційності) 

2023-2025 

роки 

       

3) проведення партисипативного 

моніторингу функціонування 

спеціалізованих служб підтримки 

осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі, 

надання на їх базі допомоги та 

послуг постраждалим від 

сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом, а також 

якості такої допомоги 

департаменти ОДА: 

соціального захисту 

населення; охорони 

здоров’я; освіти і науки; 

ГУНП в Луганській 

області (за згодою), 

місцеві центри з надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги (за 

згодою), Луганський 

обласний центр 

соціальних служб (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою), ГО та 

МО (за згодою) 

кількість звітів за 

підсумком 

проведеного 

моніторингу, що 

презентовані 

громадськості, із 

рекомендаціями 

щодо усунення 

виявлених недоліків 

(з урахуванням 

конфіденційної 

інформації) 

2021-2025 

роки 

       

4) проведення оцінювання потреб 

мешканців територіальних громад 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА; 

кількість звітів за 

підсумками 

2023-2025 

роки 
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у послугах для осіб, які 

постраждали від насильства за 

ознакою статі, домашнього 

насильства, сексуального 

насильства, пов’язаного з 

конфліктом, сексуальних домагань 

та інших форм сексуального 

насильства у публічних просторах 

(з урахуванням статі, віку, місця 

проживання, стану здоров’я, 

категорії вразливості, етнічної 

приналежності) 

Луганський обласний 

центр соціальних служб 

(за згодою), РДА, ВЦА, 

ВА, міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

групи самодопомоги (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

проведених оцінок 

потреб, що 

презентовані 

громадськості 

Стратегічна ціль 5. Забезпечення розвиненої інституційної спроможності виконавців Плану для ефективного впровадження порядку денного «Жінки, мир, безпека» 

відповідно до міжнародних стандартів 

Оперативна ціль 5.1. Забезпечення прозорого впровадження Плану та місцевих планів шляхом системного інформування громадськості та залучення ІГС до співпраці 

17. Регулярне 

інформування 

громадськості 

про хід 

впровадження 

Плану та 

місцевих планів  

1) моніторинг впровадження 

Плану та місцевих планів під час 

засідань Обласної або місцевих 

координаційних рад, робочих груп 

із залученням цільових груп та 

співвиконавців 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА; 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

(за згодою) 

публічно 

презентовані звіти 

щодо результатів 

впровадження 

Плану та місцевих 

планів 

2021-2025 

роки 

       

2) оприлюднення на офіційних 

вебсайтах виконавців Плану та 

місцевих планів річних звітів про 

результати їх реалізації  

Департамент соціального 

захисту населення ОДА; 

ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), Відділ у 

Луганській області 

Мінреінтеграції (за 

згодою), Відділ у 

Луганській області 

Мінветеранів (за 

згодою), РДА, ВЦА, ВА, 

міські, селищні, сільські 

ради (за згодою) 

кількість звітів, 

опублікованих на 

офіційних вебсайтах 

та сторінках 

кожного зі 

співвиконавців у 

соцмережах 

2021-2025 

роки 

       

3) створення розділу «Виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека» на 

офіційному вебсайті Департаменту 

соціального захисту населення 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА; 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради 

наявність 

відповідного розділу 

на офіційному 

вебсайті 

Департаменту 

2022 рік        
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ОДА та регулярне його 

наповнення актуальною 

інформацією 

(за згодою), ГО та МО 

(за згодою) 

соціального захисту 

населення ОДА; 

регулярне 

оновлення 

інформації в ньому 

Оперативна ціль 5.2. Забезпечення міжвідомчої співпраці та координації діяльності органів державної влади, ОМС, ГО та МО щодо виконання і моніторингу Плану та 

місцевих планів 

18. Організація 

постійної 

комунікації 

співвиконавців 

Плану, 

підтримка їх 

професійної 

компетентності 

та налагодження 

обміну 

тематичною 

інформацією  

1) проведення навчань для членів 

координаційних рад та робочих 

груп з питань виконання порядку 

денного «Жінки, мир, безпека» та 

його моніторингу 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА, 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради (за 

згодою), ПрООН із 

відновлення та розбудови 

миру (за згодою), ГО та 

МО (за згодою) 

кількість: 

проведених навчань;  

осіб (із розподілом 

за статтю та 

приналежністю до 

організацій), які 

підвищили рівень 

знань 

2021-2025 

роки 

       

2) інформування Департаменту 

соціального захисту населення 

ОДА як координатора напряму 

реалізації порядку денного 

«Жінки, мир, безпека» у 

Луганській області щодо участі 

фахівців сектору безпеки і 

оборони у навчаннях та 

підвищенні кваліфікації з питань 

формування ґендерної 

компетентності відповідно до 

стандартів ООН та НАТО 

(протягом тижня після участі у 

навчанні) 

відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами та цивільно-

військового 

співробітництва апарату 

ОДА, ГУ НП в 

Луганській області (за 

згодою), УПП в 

Луганській області (за 

згодою), ГУ ДСНС 

України у Луганській 

області (за згодою), 

Луганська обласна 

прокуратура (за згодою), 

ТУ ДСА в Луганській 

області (за згодою) 

надана 

Департаменту 

соціального захисту 

населення ОДА 

інформація про 

кількість фахівців (із 

розбивкою за 

статтю), які 

пройшли навчання, 

його тему та 

організаторів 

2021-2025 

роки 

       

3) інформування Департаменту 

соціального захисту населення ОДА 

як координатора напряму реалізації 

порядку денного «Жінки, мир, 

безпека» у Луганській області щодо 

проєктів міжнародних та 

громадських організацій, які 

стосуються впровадження Резолюції 

та реалізуються на території області 

РДА, ВЦА, ВА, міські, 

селищні, сільські ради (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

інформаційне 

повідомлення 

Департаменту 

соціального захисту 

населення ОДА у 

телефонному режимі 

або електронною 

поштою про старт 

впровадження 

тематичного проєкту  

2021-2025 

роки 
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4) організація діяльності радника з 

питань забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству 

за ознакою статі 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА, 

відділ по роботі з 

персоналом та нагород 

апарату ОДА 

відповідне 

розпорядження 

голови ОДА – 

керівника обласної 

ВЦА 

2021-2025 

роки 

       

5) створення та постійне 

оновлення інформаційної 

платформи для надання 

методичної та консультативної 

підтримки співвиконавцям Плану 

Департамент соціального 

захисту населення ОДА, 

ГО та МО (за згодою) 

проведення мінімум 

одного навчального 

заходу на рік; 

формування та 

постійне 

поповнення 

інформаційної 

платформи (гугл-

диск) з 

інформаційними та 

методичними 

матеріалами 

2021-2025 

роки 

       

6) надання методичної та 

консультативної допомоги 

співвиконавцями Плану фахівцям 

місцевого рівня, членам місцевих 

робочих груп та координаційних 

рад щодо реалізації порядку 

денного «Жінки, мир, безпека» 

департаменти ОДА: 

соціального захисту 

населення; з питань 

цивільного захисту та 

територіальної оборони, 

ГУ НП в Луганській 

області (за згодою), 

ГУ ДСНС України у 

Луганській області (за 

згодою), ЛОТЦК та СП 

(за згодою), РДА, ВЦА, 

ВА міські, селищні, 

сільські ради (за згодою), 

ПрООН із відновлення 

та розбудови миру (за 

згодою), ГО та МО (за 

згодою) 

формування та 

постійне 

поповнення 

інформаційної 

платформи (гугл-

диск) з 

інформаційними та 

методичними 

матеріалами щодо 

реалізації порядку 

денного «Жінки, 

мир, безпека» 

2021-2025 

роки 

       

Разом за Планом,       207,5 107,5 100 - - - 

у тому числі     місцевий 

бюджет 
207,5 107,5 100 - - - 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення           Олена ПОЛІЩУК 


