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Про стан реалізації Н аціонального 
плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки О ОН 1325 «Ж інки, 
мир, безпека» на період до 2020 року»

В Київській області на сьогоднішній день діє Обласна комплексна 
програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „ Щ аслива родина - 
успішна країна ” до 2022 року (далі-Програма). Схвалена розпорядження 
голови Київської обласної державної адміністрації від 14.03.2018 № 139, 
Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека» на період до 2020 року, є частиною обласної комплексної 
програми, а саме розділи V та VI.

Програма на 2018-2022 роки має на меті досягнення значного прогресу у 
сфері тендерної рівності, так як концепція і практичне застосування тендерної 
рівності є центральними поняттями сталого розвитку суспільства. Ціллю 
Програми є якісні зміни в досягненні рівності між жінками та чоловіками, 
подолання будь-яких проявів дискримінації.

Заходи Програми спрямовані на значне підвищення показників, які 
стосуються виховання і пропаганди серед населення області культури 
тендерної рівності,забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті 
суспільно важливих рішень, тендерної дискримінації на ринку праці,

При Київській обласній державній адміністрації продовжує свою 
діяльність Київська обласна Координаційна рада з питань охорони дитинства та 
підтримки сім ’ї, до повноважень якої входять функції розгляду питань 
попередження насильства в сім'ї, протидії торгівлі людьми, забезпечення 
Тендерної рівності та демографічного розвитку в суспільстві, метою якої є 
налагодження взаємодії між органами державної влади з питань попередження 
насильства в с ім ’ї та протидії торгівлі людьми. На засіданнях комісій з питань 
координації дій щодо попередження насильства в с ім ’ї та тендерного 
насильства службами у справах дітей та с ім ’ї райдержадміністрацій виконавчих 
комітетів міських рад розглядаються питання щодо подальш ої роботи з сім'ями, 
в яких вчинено насильство, особами, які постраждали від насильства, особами, 
які вчинили насильство. Ведеться журнал обліку заяв та повідомлень про



вчинення насильства в сім'ях; для організації надання необхідної допомоги 
членам сімей, де вчинено насильство або стосовно яких існує реальна загроза
ного вчинення.

Службами у справах дітей та сім ’ї спільно з центрами соціальних служб 
для сім ’ї дітей та молоді, відділами освіти райдержадміністрацій 
міськвиконкомів (міст обласного значення) Київської області в закладах освіти 
проводилися заходи (лекції, круглі столи, семінари) для батьків. В службах 
наявна інформація про організації, установи та заклади, які працюють за 
напрямком попередження насильства в сім'ї, та про послуги, які ними 
надаються.

Заступник  
начальника служби Н.Ш андро

Кузьменко
286-77-37
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На виконання доручення Київської обласної державної адміністрації від 
11.01.2019 № 13/01-23 (з) департаментом освіти і науки у межах компетенції 
розглянуто запит Суслової О. -  голови правління ТО "Інформаційно- 
консультативний жіночий центр" -  на публічну інформацію щодо виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 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».

Інформуємо про виконання зазначеного плану дій у 2018 році.
Системною є практика укладання угод про співпрацю між місцевими 

органами управління освітою і службами у справах дітей та сім’ї, органами 
охорони здоров’я, органами учнівського самоврядування, громадськими 
організаціями тощо.

У закладах загальної середньої освіти Київської області проводилася 
інформаційно-просвітницька робота серед дітей середнього та старшого віку, 
спрямована на підготовку до сімейного життя і формування навичок 
відповідального батьківства, а також з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків: організовано тематичні книжкові виставки, 
презентації видань з питань підготовки до сімейного життя молоді та 
профілактики насильства у сім’ї; створено інформаційні куточки, де розміщено 
телефони «гарячої» лінії, брошури, іншу літературу із зазначеного питання; 
виховні години з питань протидії торгівлі людьми "Як не стати жертвою 
торгівців людьми"; організовано перегляд відеороликів, які висвітлюють 
проблему експлуатації дітей; проводиться ігра за розробленою програмою для 
дітей старшого шкільного віку "Ми різні -  ми рівні", мета якої -  формування 
тендерної культури підлітків.



У профілактичній роботі серед неповнолітніх значну роль відіграє шкільна 
психологічна сЛужба, яка забезпечує психічне здоров’я учнів, здійснює 
психологічний супровід освітнього процесу.

Важливим компонентом виховної роботи є правове виховання батьків, яке 
здійснюється шляхом проведення батьківського всеобучу. У закладах загальної 
середньої освіти області працюють лекторії для батьків: «Моральність дітей -  
обличчя батьків», «Про права та обов’язки дітей і батьків», «Кроки 
усвідомленого батьківства».

Активну участь у профілактичній роботі беруть органи учнівського 
самоврядування, з ініціативи яких реалізуються проекти «Вивчаємо та 
реалізуємо свої права», «Дитяча громадська приймальня». Лідерами учнівського 
самоврядування започатковано проект «Ми за щасливе дитинство та 
відповідальне батьківство». Обласною радою дітей та юнацтва Київщини в 
рамках програми «Поділись своїм теплом» реалізуються проекти 
«Толерантність у дитячому колективі», «Повага і турбота», «Давай дружити», 
«Родинний затишок», «Серце до серця». Комісія толерантності та духовного 
розвитку обласної ради дітей організовує і залучає дітей та учнівську молодь 
області до участі в акціях «Поспішай творити добро», «Почуйте всі», «Повір у 
себе», «Промінь надії», спрямованих на виховання у дітей та підлітків 
доброзичливості, милосердя, бажання надати допомогу тим, хто її потребує.

Комунальним вищим навчальним закладом Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
організовано курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми запобігання 
торгівлі людьми для заступників директорів з виховної роботи, практичних 
психологів загальної середньої освіти

До програм освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації 
педагогічних працівників включено тематичні спецкурси, що містять питання 
запобігання торгівлі людьми, комерційній сексуальній експлуатації дітей та 
насильству над дітьми, а також безпеки дітей в їнтернеті: «Соціальна 
профілактика торгівлі людьми: організація діяльності та методи роботи», 
«Торгівля людьми: ситуація на міжнародному й національному рівнях», 
«Законодавча база щодо захисту прав людини та протидії торгівлі людьми», 
«Формування в учнів культури користування глобальною мережею Інтернет», 
«Забезпечення прав людини та дитини у школі», «Захист дітей від насильства, 
сексуальної експлуатації, порнографії та торгівлі людьми», «Організація 
соціально-педагогічної роботи з дітьми в період військового конфлікту в 
Україні».

Продовжено роботу обласної тренерської мережі з питань профілактики 
порушень прав дитини, зокрема запобігання торгівлі людьми, жорстокому 
поводженню й насильству, експлуатації та тендерній дискримінації (за 
підтримки Міжнародного правозахисного центру «Ла Страда-У країна»).

Тісною є співпраця з означених питань з Міжнародною благодійною 
організацією «Партнерство «Кожній дитині» в Україні», всеукраїнськими 
громадськими організаціями «Міжнародний шкільний проект в Україні», 
«Громадська Рада з соціальних проблем розвитку підростаючого покоління».



Кожного року в лютому у світі й Україні відзначається День безпечного 
Інтернету. У 2018 році День безпечного Інтернету відзначався у Київській 
області 6 лютого під гаслом «Створюй, спілкуйся та поважай: кращий Інтернет 
починається з тобою».

З метою профілактики злочинності, негативних проявів серед дітей, 
запобігання бродяжництву, місцевими органами управління освітою спільно зі 
службами у справах дітей та сім’ї райдержадміиістрацій. міськвиконкомів (міст 
обласного значення), з правоохоронними органами, відділами у справах сім’ї та 
молоді, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2018/2019 
навчальному році систематично проводяться профілактичні рейди «Підліток», 
«Діти вулиці», «Дозвілля», «Канікули», «Родина».

Для педагогічних працівників та батьків у закладах загальної середньої 
освіти проводяться семінари, засідання круглих столів, тематичні батьківські 
збори з питань профілактики жорстокого поводження з дітьми.

Відповідно до пропозицій та рекомендацій Міжвідомчої комісії з питань 
охорони дитинства від 14 грудня 2017 року, в закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти Київської області упродовж І-ІУ кварталів 
2018 року організовано та проведено ряд заходів:

поширено інформацію про роботу безкоштовної Національної дитячої 
«гарячої» лінії та розміщено на сайтах закладів загальної середньої освіти 
електронні банери відповідної служби;

оновлено банк даних про учнів, які потребують посиленої педагогічної
уваги;

організовано обстеження умов проживання учнів, які потребують 
посиленого контролю;

проведено виховні години, зустрічі-бесіди, години спілкування за темами: 
«Протидія булінгу та кібербулінгу», «Жертви та ініціатори булінгу. Форми 
захисту», «Толерантність врятує світ», «Як не стати жертвою морального 
насильства», «Способи розв’язання конфлікту»;

батьківські всеобучі з тем: «Відповідальне батьківство. Сімейні цінності», 
«Підліткова агресія -  наслідки насильства», «Інструменти для аналізу 
конфліктів. Вироблення навичок безконфліктного спілкування»;

тренінгові заняття з тем: «Долоні дружньої підтримки», «Зробимо світ 
добрішим разом», «Правила спілкування без образ», «Попередження конфліктів 
у соціальних мережах»; і

відеолекторїї: «Жертва», «Якщо я не повернусь», «Домашнє насильство»; 
спільні заходи з медичними установами, сектором ювенальної превенції з 

питань формування навичок безпечної поведінки в учнівської молоді.
Заклади позашкільної освіти Київщини ведуть цілеспрямовану 

інформаційно-просвітницьку роботу з дітьми та підлітками з питань захисту 
їхніх прав, формування навичок здорового способу життя, статевого виховання 
та просвіти, відповідального батьківства. ,

У структурі обласної ради самоврядування дітей та учнівської молоді 
Київщини працює 10 комісій, зокрема захисту прав дитини та допомоги у 
проблемних ситуаціях, партнерства та міжнародних відносин, толерантності та 
духовного розвитку, спорту та здорового способу життя, з питань роботи з



дітьми молодшого та середнього шкільного віку. Кожна з них реалізує низку 
спільних соціально значущих програм та проектів: «Вивчаємо та реалізуємо свої 
права», «Ми за здоровий спосіб життя», «Ми за щасливе дитинство та 
відповідальне батьківство». У рамках реалізації програми «Правова освіта», яка 
включає проект «Вивчаємо та реалізуємо свої права», у закладах загальної 
середньої освіти області проведено низку заходів, зокрема: тренінги, конкурси 
плакатів, літературні конкурси, вікторини, бесіди, круглі столи з 
представниками правоохоронних органів, правничі квести, брейн-ринги, 
організовано перегляд фільмів про права людини та правозахисну діяльність в 
Україні, випуск стінгазет, дебати «Права дітей в Україні», ток-шоу «Я маю 
право...», конференцію «Права та обов’язки: всі за і проти», експрес-гру «Права 
людини починаються з прав дитини»; конкурси дитячих малюнків «Захист прав 
дитини», «Право очима дитини», «Сила права чи право сила», «Я маю право», 
години спілкування «Треба -  хочу -  не можна, права дитини в моїй державі», 
«Світ навколо мене та я в ньому», книжкові виставки «Закон і право»; вікторини 
«Чи знаю я закон», «Його величність Закон», «Що? Де? Коли?».

З метою популяризації здорового способу життя серед учнівської та 
студентської молоді, в рамках Національної програми «Стоп насильству» 
реалізуються проекти та програми: «Ми за здоровий спосіб життя»: «Молодь 
обирає здоров’я», «Зупинись, доки не пізно», «Шкідливі звички заважають 
жити». Проводяться конкурси дитячих малюнків та творчих робіт 
«Насильство -  це сміття, яке треба виносити з дому», «Я проти насильства», 
«Насильство -  слабкість! Кохання -  сила!», конкурси екологічних агітбригад 
«Ми обираємо здоров’я»; конкурси плакатів «Шкідливі звички», «Скажемо 
СНІДу -  Ні!», «Наркотикам -  Ні!»; проводиться акція «16 днів без насилля».

Проводиться інформаційно-просвітницька робота серед дітей середнього 
та старшого шкільного віку з питань підготовки до сімейного життя і 
формування навичок відповідального батьківства та тендерної політики. У 
рамках програми організовано роботу в напрямі подолання тендерних 
стереотипів, формування тендерної культури в учнівської молоді. Проводяться 
семінари, наради, круглі столи з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, демографічного розвитку, протидії торгівлі 
людьми, тренінгові заняття «Формування тендерної культури особистості», 
«Довкілля і людина: екологічна рівновага і тендерна рівність» тощо.

Розроблено ігрову програму для дітей старшого шкільного віку «Ми 
різні -  ми рівні», мета якої -  формування тендерної культури підлітків.

Налагоджено співпрацю з психологами, юристами, спеціалістами 
соціальних служб.

У закладах позашкільної освіти організовано тематичні книжкові 
виставки, презентації видань з питань захисту прав дітей та допомоги у 
проблемних ситуаціях, підготовки до сімейного життя молоді та профілактики 
насильства в сім’ї, популяризації здорового способу життя; створено 
інформаційні куточки із зазначених питань.

В усіх закладах освіти та на базі районних, міських методичних служб 
організовано роботу консультаційних пунктів з питань адаптації внутрішньо 
переміщених осіб.



На виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з 
тимчасово окупованих територій України в інші регіони України, Комунальним 
вищим навчальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» визначено основні напрями 
іх соціальної і психологічної реабілітації. Проведено підготовку фахівців 
психологічної служби до роботи з дітьми та родинами, які опинились у кризовій 
психологічній ситуації. Для керівників закладів освіти та працівників 
психологічної служби Київської області проведено низку тренінгів: «Навички 
кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у 
дітей», «Організаційно-методичні засади профілактики негативних явищ в 
освітньому середовищі», «Розвиток навичок конструктивної педагогічної 
взаємодії»; «Формування толерантних відносин між учасниками освітнього 
процесу».

Діти та учнівська молодь із сімей внутрішньо переміщених осіб залучені 
до гурткової роботи, факультативів, шкільних спортивних секцій, занять з 
використанням арт-терапевтичних технік, спрямованих на зниження 
тривожності та страхів. Проводиться індивідуальна та групова робота з дітьми з 
метою формування в них упевненості у своїх можливостях, подолання 
емоційного дискомфорту та тривожності, які можуть виникати у зв’язку зі 
зміною місця проживання та переходом на навчання до іншого закладу освіти.

З метою проведення роз’яснювальної правоосвітньої роботи, у засобах 
масової інформації районів та міст області постійно друкується інформація про 
правові ситуації, в які можуть потрапити діти та учнівська молодь.

Питання захисту прав дітей, формування навичок здорового способу 
життя знаходяться на постійному контролі департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації.

В. Рогова

Валентина Плавська 278 23 22
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15.01.2019 №26-07-02.01/219 Управління інформації та зв’язків з
На № 13/01 -23(з) від 11.01.2019 громадськістю Київської ОДА

Відділ доступу до публічної 
інформації та зв’язків з 
громадськістю

На виконання розпорядження Кабінет Міністрів України від 5 вересня 
2018 р. № 637-р Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 24 лютого 2016 р. № 113 “Про затвердження Національного плану 
дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на 
період до 2020 року” (нпдплі Плану) (Офіційний вісник України, 2016 р., № 
18, ст. 748) департамент охорони здоров’я Київської обласної державної 
адміністрації надає інформацію в межах компетенції.

На виконання пунктів 2 та 9 Плану інформуємо.
• Внутрішньо переміщені особи забезпечуються лікарськими засобами ( в 

тому числі і на пільговій основі) у випадках та порядку, визначених 
законодавством.

• Внутрішньо переміщені особи мають право на вільний вибір лікаря, 
який надає первинну медичну допомогу, та укладання з ним декларації 
незалежно від зареєстрованого місця проживання, за умови, що кількість 
пацієнтів, які вже обрали такого лікаря, не перевищує оптимальний обсяг 
практики І1МД, відповідно до наказу МОЗ України від 19.03.2018 № 503 
«Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу»

• стосовно забезпечення доступності медичних послуг для внутрішньо 
переміщених осіб, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, які проживають в 
сільській місцевості: із загальної кількості будівель в яких розташовані 
заклади охорони здоров’я є повністю доступними - 67,6 %, частково доступні - 
24,7 %, є недоступними - 7,7 % будівель. Кількість спеціальних паркувальних 
місць транспортних засобів для інвалідів біля будівель -  750.

• внутрішньо переміщених осіб, у тому числі осіб з інвалідністю та осіб, 
які проживають в сільській місцевості, насамперед звертаються до лікаря 
загальної практики-сімейного лікаря, з яким укладена декларація. За потреби 
сімейний лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної 
допомоги.



В Україні ціль щодо викорінення ВІЛ (передача інфекції від матері до 
дитини) визначено у Загальнодержавній програмі протидії СНІДу на 2014 - 
2018 роки. В Київській області Рівень поширення ВІЛ серед вагітних жінок в 
2017 році становив 0,68 % при цільовому показнику 0,55%., а показник 
П.ПМД 2,16% при цільовому 1,75%.

Скринінговими обстеженнями ІФА для виявлення ВІЛ-інфекції вагітним 
у Київській області проводиться трьома лабораторіями, забезпеченість 
реактивами в повному обсязі за кошти державного бюджету : КЗ КОР 
«Київська обласна клінічна лікарня», «Білоцерківська мілька лікарня № З», 
«СМЧ-5 Славутич». Підтверджуючі дослідження проводяться лабораторією 
КЗ КОР «Київський обласний центр профілактики та боротьби з 
ВІЛ/СНІДом».

Протягом 2018 року рівень інфікованості вагітних (виявлені ВІЛ- 
позитивні вагітні серед всієї кількості вагітних даної вікової категорії) віком 
18-24 роки становить 0,26% при інфікованості всіх вагітних по області 0,29%. 
Цільовий показник МіО по Київській області 0,2%. Протягом 2017 року було 
44,6% жінок, серед усіх зареєстрованих ВІЛ-позитивних вагітних, знали про 
свій статус раніше до настання вагітності та 2 (1,7%) були виявлені в пологах. 
35 вагітних (29,9%) вже до вагітності отримували антиретровірусну терапію, 
що різко знижує ймовірність передачі ВІЛ-інфекції новонародженій дитині.

Всі ВІЛ-інфіковані вагітні в повному обсязі забезпечені
антиретровірусною терапією. Діти, що народжені ВІЛ-інфікованими матерями 
100% забезпечені адаптованими молочними сумішами. Відсоток виявлення 
ВІЛ-інфекції серед всіх вагітних становить 5,33% від числа всіх вперше 
зареєстрованих ЛЖВ в Київській області протягом 9 місяців 2018 року.

З 2017 року запроваджено додаткове третє обстеження на ВІЛ- 
інфекцію у випадках якщо вагітна відноситься до групи підвищеного ризику 
щодо інфікування ВІЛ та у випадку серодискордантних пар (ВІЛ-негативна 
жінка, ВІЛ-позитивний партнер) Так протягом 9 місяців 2018 року було 
обстежено 1674 особи. Також запроваджено тестування статевих партнерів 
вагітних жінок протягом 9 місяців 2018 року обстежено 1093 особи.

Всі пологові відділення Київської області забезпечені з запасом 
швидкими тестами для обстеження на ВІЛ-інфекцію поступаючих без 
обстеження вагітних.

Також всі пологові відділення Київської області забезпечені рідкими 
сиропами для новонароджених для профілактики передачі ВІЛ від матері до 
дитини.

В 2017 році було розроблено та затверджено «Локальний клінічний 
протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої ) медичної допомоги «Профілактика ВІЛ від матері до 
дитини» в Київській області на основі «Уніфікованого клінічного протоколу 
первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої ) 
медичної допомоги «Профілактика ВІЛ від матері до дитини» що затверджено 
наказом МОЗ України №449 від 16.05.2016 та «Уніфікованого клінічного 
протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної



(високоспеціалізованої ) медичної допомоги дітям» що затверджено наказом 
МОЗ України 24.02.2015 року №92 для керівництва в роботі та розробки 
відповідних локальних протоколів у районах.

Для виявлення випадків антенатального інфікування ВІЛ немовлят з 
2019 року в Україні впроваджується перше обстеження новонароджених дітей 
протягом 48 годин після їх народження шляхом виявлення провірусної ДНК 
ВІЛ-1 в їх крові з використанням зразків сухих краплин крові. Для області 
заплановано дослідити 200 зразків.

Психологічна реабілітація ветеранів війни, учасників АТО та 
внутрішньо переміщених осіб амбулаторно проводиться комунальним 
закладом Київської обласної Ради “Обласне психіатрично-наркологічне 
медичне об’єднання” (Васильківський р-н, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 8), 
комунальним закладом Білоцерківської міської Ради "Білоцерківська міська 
лікарня №4" (м. Біла Церква, вул. В. Стуса, 41).

Стаціонарно психологічна реабілітація проводиться комунальним 
закладом Київської обласної Ради “Київська обласна психоневрологічна 
лікарня № 2” (смт Ворзель, вул. Паркова, 4). З початку 2018 року в лікарні 
надано допомогу 343 учасникам АТО (в т.ч. 1 жінка).

В даний час опрацьовується можливість проведення нейрореабілітації 
учасників АТО у відділенні реабілітації комунального закладу Київської 
обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня».

Заступник директора

Васшшнець 4841591




