
  
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ   
 

18 травня 2017 року                          м.Луцьк                                                  № 251 
 

Про затвердження Плану дій з виконання резолюції Ради  

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року 
 

Відповідно до статей 2, 6, 35, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 

2016 року № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 

2020 року», з метою запобігання конфліктів та насильства в сім`ї, допомоги та 

реабілітації постраждалих від конфліктів: 

1. Затвердити План дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року (далі – План дій), що додається. 

2. ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

          1) районні державні адміністрації у місячний строк розробити відповідні 

заходи щодо реалізації Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року; 

          2) департамент соціального захисту населення (О.Гобод), управління освіти, 

науки та молоді (Л.Плахотна), охорони здоров’я (І.Ващенюк) обласної державної 

адміністрації, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій (Т. Литвиненко), обласний центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді (В.Панчук) забезпечити виконання Плану дій. 

3. РЕКОМЕНДУЮ виконкомам міських (міст обласного значення) рад, 

головному управлінню Національної поліції в області (П.Шпига), обласному 

центру зайнятості (Р.Романюк), обласному військовому комісаріату (Р.Кулик), 

головному територіальному управлінню юстиції в області (В.Кухарик),  

управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області 

(В.Грушовінчук) забезпечити виконання Плану дій. 

4. Виконавцям, зазначеним у пунктах 2 та 3 розпорядження, про 

виконання Плану дій інформувати департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації щороку до 20 січня.    

5. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

узагальнені матеріали подавати голові обласної державної адміністрації для 

інформування Міністерства соціальної політики України щороку до  10 лютого. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації С.Мишковець. 
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