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Голові правління ГО 
«І м ф о р м а ц і й н о - ко н сул ьтати вно го 
жіночого центру»
С услові й О.і .

Про розгляд запи ту на 
інформацію

Шановна Олено Іванівно!

Ваш запит щодо надання доступу до інформації про виконання 
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООІІ 1325 
«Жінки. Мир. Безпеки» в облас ті розглянуто.

На виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради 
Безпеки ООП 1325 «Жінки. Мир. Безпеки» проводиться відповідна робота

Функції з реалізації державної політики щодо тендерної рівності 
передано департаменту праці, соціальної та сімейної політики 
облдержадміністрації з червня 2018 року відповідно до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 24.05.2018 211 «Про затвердження
Положення про департамент праці, соціальної та сімейної політики 
Житомирської обласної державної адміністрації».

Відповідальним-за реалізацію питань Національного та регіонального 
плану дій з виконання резолюції Гали Безпеки ООП 1325 «Жінки. Мир. 
Безпеки» визначено відділ сімейної, тендерної політики та по роботі з ОТГ 
виніезазначен ого ;іепартаменту.

В області створена та ліс обласна координаційна рада з питань 
сімейної, тендерної політики, демографічного розвитку, протидії торгівлі 
людьми та домашньому насильству (розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 03.10.201 8 № 386).

В 2018 році проведено 3 виїзних засідання координаційної ради у 
навчальних закладах (Житомирському державному технологічному та 
Житомирському національному агроекологічному університетах та 
Житомирському державному університеті імені Івана Франка).

В плані роботи координаційної ради на 2019 рік передбачено розгляд у 
II кварталі поточного року стан виконання в області Національного плану 
дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООІ І 1325 «Жінки. Мир. Безпека»
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У липні 2018 року в області відбулося випис засідання міжфракційного 
депутатського об'єднання «Жінки. Мир. Безпека».

Підготовлено збірник «Тендерний портрет Житомирщини», який 
присвячений дослідженню ген дер мої проблематики в області.

Розроблено проект розпорядження голови обласної державної 
адміністрації «Про обласну програму забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, ліквідації всіх форм дискримінації щодо 
жінок на період до 2021 року» . До обласної програми окремим розділом 
внесено заходи по реалізації Національного плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпеки».

З повагою

Заступник голови 
адміністрації Ярослав ЛА1 'УТА
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