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Шановна пані Олено! 

 

На Ваш запит публічної інформації від 19.12.2018 № 1912/4 щодо 

виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016  

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

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

повідомляємо. 

1) З ініціативи Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації у 2018 році було внесено зміни до Регіонального плану 

заходів з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради 

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

внесені 23 серпня 2018 року заступницею голови облдержадміністрації  

О. Лішик з урахуванням наданого раніше проекту розпорядження КМУ, яким 

оновлювався Національний план. Оновлений Регіональний план додається. 

Також, зазначений план опубліковано на офіційному сайті Департаменту за 

посиланням 

http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/regionalniy_plan_zatverdzheniy.pd

f  

2) Інформація щодо виконання Регіонального плану заходів з 

реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року узагальнюється раз на рік 

до 20 січня. Разом із тим, відповідно до поточного моніторингу, що 

проводиться Департаментом, надаємо інформацію про виконання окремих 

заходів плану. 

До п. 1.1. «Визначення підрозділів та працівників у структурі 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст 

обласного значення, об’єднаних територіальних громад, територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальних за 

Голові правління ГО «Інформаційно-

консультативний жіночий центр» 

О. СУСЛОВІЙ 

http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/regionalniy_plan_zatverdzheniy.pdf
http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/regionalniy_plan_zatverdzheniy.pdf
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реалізацію питань Національного та регіонального планів дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». 

Питання визначення відповідальних структурних підрозділів та фахівців 

місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (у тому 

числі, ОТГ), до компетенції яких входять питання забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі було винесено окремим питанням 

на засіданні колегії Департаменту соціального захисту населення ОДА, що 

відбулася 20 вересня 2018 року. За підсумками колегії надано відповідне 

протокольне доручення.  

13 листопада 2018 року Департаментом проведено дві наради в режимі 

відеоконференцзв'язку із начальниками міських і районних управлінь 

соціального захисту населення та фахівцями, відповідальними за вказаний 

напрям роботи. У ході наради акцентовано увагу начальників управлінь на 

необхідності створення окремих секторів/відділів, до компетенції яких 

будуть входити питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству й насильству за 

ознакою статі. Також, було поінформовано про оновлення Національного 

плану дій 1325 та обговорено служби та організації, які потрібно залучати 

для ефективної реалізації плану. 

13 грудня 2018 року за участю заступниці голови облдержадміністрації 

О. Лішик проведено нараду в режимі відеоконференцзв'язку із заступниками 

голів РДА, ОТГ та міських голів, які координують соціальну сферу, та 

начальниками управлінь соціального захисту населення, де також було 

обговорено кадрове питання. За підсумками надано відповідне протокольне 

доручення.  

21-22 грудня 2018 року проведено семінар для заступників голів 

об’єднаних територіальних громад і начальників управлінь соціального 

захисту населення щодо організації роботи соціальної сфери в умовах 

децентралізації. Окремим блоком було винесено питання забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі, повноважень громад 

у цих напрямках. 

Крім того, під час кожної наради було надано доручення щодо 

визначення заступника голови РДА, ОТГ або міського голови, який 

визначається як координатор у напрямках забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці та несе персональну 

відповідальність. Також, надано доручення щодо внесення змін до розподілу 

обов’язків між головою та його заступниками. 

До п. 1.4. «Активізація діяльності координаційних рад з питань сім’ї, 

ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, 

проведення навчань для членів рад із питань резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 «Жінки, мир, безпека» та пов’язаних із нею резолюцій».  
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Розпорядженням в. о. голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12 грудня 2018 року 

№ 1001 внесені зміни до складу та Положення про обласну Координаційну 

раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії 

торгівлі людьми.  

До складу Координаційної ради включено усіх суб’єктів міжвідомчої 

взаємодії, визначених статтею 6 Закону України «Про запобігання і протидію 

домашньому насильству». Положення про Координаційну раду актуалізовано 

з урахуванням змін у чинному законодавстві з питань забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок та чоловіків, а також запобігання і протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Зокрема, 

Положенням передбачено, що обласна Координаційна рада сприяє 

впровадженню на регіональному рівні державної політики з питань 

запобігання і протидії дискримінації за ознакою статі, ліквідації всіх форм 

дискримінації щодо жінок, реалізації резолюції Ради безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека». 

Засідання ради проводяться щоквартально. Члени обласної 

Координаційної ради приймають активну участь у проведенні щорічної 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Крім того, радою 

впроваджено інноваційну практику проведення виїзних засідань за участю 

членів місцевих координаційних рад для глибшого вивчення ситуації із 

насильством, ґендерною політикою на місцях. Наразі проведено п’ять 

виїзних засідань. 

До п. 1.5. «Надання всебічної підтримки органами місцевого 

самоврядування діяльності ґендерних координаційних рад, що створені в 

об’єднаних територіальних громадах Луганської області».  

У Луганській області створено чотири ґендерні координаційні ради у 

Білокуракинській, Новопсковській, Чмирівській та Троїцькій об’єднаних 

територіальних громадах. Затверджено положення, склади та плани робіт 

зазначених ґендерних координаційних рад. У результаті проведеної роботи у 

двох громадах (Білокуракинській та Чмирівській) затверджено програми 

розвитку сімейної політики, попередження насильства в сім’ї та забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. Програми мають фінансове 

забезпечення. 

Чмирівська ОТГ Луганської області стала першою громадою регіону, в 

якій на 2019 рік затверджено ґендерно чутливий бюджет. 

До п. 1.6. «Проведення навчання для фахівців райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад міст обласного значення та об’єднаних 

територіальних громад із питань забезпечення рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків, попередження та реагування на випадки домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі». 

02-03 серпня 2018 року Департаментом спільно із Луганським 

відокремленим підрозділом установи «Центр розвитку місцевого 

самоврядування» проведено тематичний семінар для заступників голів 

райдержадміністрацій, голів об'єднаних територіальних громад та директорів 
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територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), під час якого розглянуто питання організації роботи у громаді із 

попередження домашнього насильства, насильства і дискримінації за 

ознакою статі, а також щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. 

28-30 серпня 2018 року в місті Сєвєродонецьку проведено триденний 

тренінг за темою: «Локалізація Національного плану дій 1325: комунікації та 

ефективне планування». Тренінг відбувся у рамках проекту «Рівність заради 

безпеки» за підтримки Українського жіночого фонду, Інформаційно-

консультативного жіночого центру, Сєвєродонецької молодіжної ради за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. До навчання були залучені 

фахівці Департаменту соціального захисту населення ОДА, Лисичанської, 

Рубіжанської та Сєвєродонецької міських рад. 

Як зазначалось, 21-22 грудня 2018 року у Кремінському районі 

проведено семінар для представників ОТГ та управлінь соціального захисту 

населення щодо організації роботи соціальної сфери в умовах 

децентралізації. Під час семінару розглянуто повноваження 

райдержадміністрацій, міських рад та ОТГ щодо забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок і чоловіків, попередження та реагування на випадки 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

До п. 1.7. «Співпраця із громадськими та міжнародними організаціями 

щодо проведення навчання соціальних працівників, психологів, юристів, 

медичних працівників, представників громадських організацій з питань 

надання ґендерно чутливих послуг, запобігання та протидії всім формам 

насильства, сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом».  

Протягом I-II кварталів 2018 року на Луганщині проведено серію 

зустрічей із громадським активом та представниками органів державної 

влади із питань протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству й 

забезпечення безпеки жінок у громаді. Заходи проводилися за участю 

Департаменту Українською фундацією громадського здоров’я спільно із 

ООН Жінки, ПРООН за підтримки Європейського Союзу. За підсумками 

сформовано рекомендації органам державної влади та місцевого 

самоврядування. 

На постійній основі Департаментом спільно із Фондом ООН у галузі 

народонаселення проводяться заходи щодо роз’яснення норм чинного 

законодавства та змін до нього, зокрема, у рамках діяльності регіонального 

саб-кластеру з питань ґендерно обумовленого насильства, робочих зустрічей 

та семінарів. 

Крім того, у 2019 році Департаментом спільно із Луганським обласним 

центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді заплановано проведення 

навчання соціальних працівників територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) щодо розпізнавання випадків 

насильства по відношенню до осіб похилого віку, реагування та надання 

ґендерно чутливих послуг постраждалим. 
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До п. 1.10. «Регулярне інформування громадськості про хід реалізації 

Національного та регіонального планів дій з виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» в Луганській області шляхом 

висвітлення тематичних матеріалів у ЗМІ та соціальних мережах». 

Інформація про проведені заходи та впровадження плану на регулярній 

основі публікується на офіційному сайті облдержадміністрації, на сайті 

Департаменту, а також у соціальній мережі Facebook. Актуальна інформація 

щодо найцікавіших заходів надається для публікації на сайті Мінсоцполітики 

України. 

До п. 2.1. «Підготовка групи тренерів у Міжнародній школі «Інженери 

Порозуміння» в рамках міжнародної програми «Культура діалогу та 

конструктивна взаємодія в Україні».  

Представники Луганської області долучилися до навчання у 

Міжнародній школі «Інженери Порозуміння». Протягом 2018 року навчання 

пройшли понад 10 представників громадських організацій, органів 

Національної поліції, директор Луганського обласного центру соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді. 

До п. 2.2. «Підготовка спеціалісток із розвитку навичок медіації із числа 

фахівців соціальної сфери».  

Протягом 2018 року за підтримки німецької організації GIZ 24 фахівці 

соціальної сфери Луганщини пройшли навчання медіації (із них 23 жінки і  

1 чоловік). 

До п. 2.3. «Організація діалогового простору ненасильницького 

спілкування для жінок, які задіяні в недержавному секторі». 

У рамках співпраці із німецькою організацією GIZ у 2018 році передано 

обладнання для організації діалогового простору обласному, 3 міським,  

11 районним центрам соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а також 

Центру з надання соціальних послуг Троїцької селищної ради. 

До п. 2.4. «Забезпечення збільшення участі жінок у роботі військово-

цивільних адміністрацій, утворених на території області, у тому числі, на 

керівних посадах». 

Апаратом облдержадміністрації здійснюються заходи та відповідний 

моніторинг щодо досягнення ґендерного паритету на керівних посадах в 

структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях 

області, поширення участі жінок у роботі військово-цивільних адміністрацій, 

утворених в області, участі жінок-державних службовців у програмах 

підготовки та підвищення кваліфікації, їх професійного зростання. 

Так, станом на 01.11.2018 в апараті облдержадміністрації працює 64 

жінки та 23 чоловіка, з них на керівних посадах - 19 жінок, 55 % всіх 

керівних посад апарату облдержадміністрації обіймають жінки. 

У структурних підрозділах облдержадміністрації фактично працює  

506 осіб, із них жінок-державних службовців - 355, що складає 70 % всіх 

працюючих. Керівні посади обіймають 123 жінки, що складає їх більшу 

половину, з 22-х структурних підрозділів облдержадміністрації 7 очолюють 

жінки, заступниками керівників структурних підрозділів 
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облдержадміністрації працюють 19 жінок, або кожну другу посаду керівного 

складу структурних підрозділів облдержадміністрації обіймає жінка. 

У райдержадміністраціях фактично працює 1351 особа, з них жінок - 

1082, або 80% працюючих. Керівні посади обіймають 337 жінок, що складає 

більшу половину керівного складу райдержадміністрацій.  

Голови 2-х райдержадміністрацій (Кремінської та Новопсковської) - 

жінки, на посадах перших заступників, заступників голів та керівників 

апаратів райдержадміністрацій працює 18 жінок, або 42 % керівників 

райдержадміністрацій - жінки. 

У військово-цивільних адміністраціях населених пунктів фактично 

працює 67 осіб, з них 42 жінки, або 63 % всіх працюючих. Серед них 2 жінки. 

обіймають посади заступників керівників військово-цивільних адміністрацій 

Протягом 10 місяців 2018 року просування по державній службі 

отримали 12 жінок у структурних підрозділах облдержадміністрації, 16 жінок 

- у райдержадміністраціях, із них 6 осіб зайняли посади керівників 

структурних підрозділів облдержадміністрації та їх заступників, 4 - посади 

першого заступника та заступників голови райдержадміністрації. 

До програми підвищення кваліфікації державних службовців 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка включено 

лекцію з питань прав жінок за темою «Реалізація ґендерної політики», яку 

прослухали 71 державний службовець облдержадміністрації. 

До п. 2.5. «Проведення інформаційних кампаній та заходів задля 

збільшення участі жінок (у тому числі, із числа внутрішньо переміщених) у 

прийнятті управлінських рішень, розвитку жіночого лідерства, мотивування 

обиратися до органів місцевого самоврядування». 

У рамках відзначення акції «16 днів проти насильства» Департаментом 

спільно із благодійним фондом Stabilization Support Services та радницями з 

питань ВПО в Луганській області проведено три тематичних заходи. Так,  

06 грудня 2018 року у Кремінському районі проведено Відкритий 

дискусійний майданчик «Бути жінкою». Захід проведено задля ствердження 

провідної ролі жінки Луганщини як рушійної сили позитивних змін у 

суспільстві, лідерства в різних сферах життєдіяльності. До участі в заході у 

якості спікерок були запрошені жінки, які свої власним прикладом та 

життєвою позицією доводять, що для жінки не існує неможливого: 

Заслужена тренерка України з легкої атлетики, Заслужена працівниця 

фізичної культури та спорту України розповіла власну історію як спортивних 

перемог, так і боротьби зі стигмою та дискримінацією по відношенню до 

жінок з інвалідністю. Голова громадської ради при Кремінській міській раді 

розповіла про поєднання сімейних обов’язків та громадської діяльності. 

Приватний підприємець, директорка ООО «Березень», засновниця 

приватного сільськогосподарського підприємства «Світанок» акцентувала 

увагу на проблематиці жінок сільської місцевості. 

Учасникам та учасницям було презентовано гру «Бути жінкою», 

розроблену експертами благодійного фонду Stabilization Support Services за 

підтримки Українського жіночого фонду. Усі бажаючі спробували свої сили 



7 

 

в цій грі. Наприкінці заходу проведено флеш-моб, у рамках якого кожен 

учасник та учасниця на помаранчевій кульці написали ім'я жінки, яка їх 

надихає та є прикладом. Кульки були випущені в небо на знак підтримки 

нульової толерантності до насильства по відношенню до жінок і дівчат. 

05 грудня 2018 року в Попаснянському районі та 07 грудня у 

Старобільському районі проведено зустрічі із активними жінками, зокрема, із 

числа переселенок, представницями громадських організацій, фахівцями 

служб і установ, які надають допомогу постраждалим від насильства. У ході 

зустрічей також було презентовано гру «Бути жінкою». 

До п. 3.1. «Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань 

особистої та колективної безпеки населення на територіях, де відбуваються 

або відбувалися воєнні дії (з урахуванням ґендерних аспектів, особливих 

потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку), а також протидії 

насильству за ознакою статі й сексуальному насильству, пов’язаному з 

конфліктом».  

Для підвищення обізнаності серед населення, які проживають вздовж 

лінії розмежування, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і 

внутрішньо переміщених осіб України реалізує у Попаснянському районі 

проект «Підвищення спроможності МТОТ щодо здійснення координації 

програм з протимінної діяльності та розвиток місцевого потенціалу з 

планування, координації, управління та реалізації проектів з гуманітарного 

розмінування». Проект стартував у м. Гірське. Одним з головних завдань 

проекту є проведення широкої інформаційної кампанії щодо правил 

поводження населення під час виявлення мін та вибухонебезпечних 

предметів. Насамперед, серед дітей, які проживають вздовж лінії 

розмежування. Наразі у школах в Гірському вже закінчена відповідна робота, 

яку заплановано провести і в інших населених пунктах.  

Триває роз’яснювальна робота із протимінної безпеки в усіх освітніх 

закладах області, яку проводить Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації спільно з міжнародними організаціями. 

Протягом останніх чотирьох місяців у 23 школах, які розташовані 

вздовж лінії розмежування, відбувались заходи щодо інформування дітей 

Луганської області про небезпечні наслідки конфлікту, пов’язані із мінною 

небезпекою. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки підтримці 

Посольства США в Україні. 

До занять долучилося понад 2000 школярів Станично-Луганського 

району, який знаходиться на лінії розмежування, а також 80 вчителів, які 

були присутніми на заняттях разом зі своїми учнями. 

Крім того, на сайті облдержадміністрації запроваджено практику 

щоденного інформування про обстеження територій піротехнічними 

розрахунками ДСНС України та алгоритму дій при знаходженні 

вибухонебезпечних предметів. 

До п. 3.3. «Проведення ґендерного аналізу Луганської області із 

залученням спеціалізованих установ із досліджень; актуалізація ґендерного 

паспорту Луганської області, його друк та розповсюдження примірників 
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серед бібліотечних установ, підрозділів ОДА, органів місцевого 

самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 

влади як важливого інструменту подолання ґендерної нерівності, 

гармонізації суспільних відносин у суспільстві». 

У 2017 році Департаментом соціального захисту населення ОДА, 

радницею голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-

цивільної адміністрації з питань ґендерної політики Людмилою Харченко, 

міжнародними організаціями УВКБ ООН, «СОС дитячі містечка» та Фонд 

ООН у галузі народонаселення було створено ґендерний паспорт Луганської 

області. У серпні 2018 року сформовано ґендерний профіль області. 

Створення нового ґендерного паспорту області заплановано на 2019 рік. В 

низці об’єднаних територіальних громадах області, які співпрацювали з 

організацією ООН Жінки, також створено ґендерні профілі громад. 

До п. 3.5. «Проведення координаційних нарад територіальних відділів 

ГУ Національної поліції в Луганській області, структурних підрозділів 

райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, 

об’єднаних територіальних громад, суб’єктів міжвідомчої взаємодії з метою 

узгодження подальших спільних дій відповідно до нововведень чинного 

законодавства України, що регламентує діяльність державних органів влади 

із запобігання домашнього насильства та насильства за ознакою статі». 

Після затвердження постанов від 22.08.2018 № 654 «Про затвердження 

Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі»; від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження 

Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою статі»; від 22.08.2018 № 658 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі»; від 05.09.2018 № 634-р «Про затвердження Національного плану дій з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету 

ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок на період до 2021 року»; від 05.09.2018 № 637-р «Про внесення 

змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р.  

№ 113» вони були донесені заступникам голів РДА, ОТГ та міських голів у 

ході колегії Департаменту, що відбулася 20 вересня 2018 року. 

До п. 3.6. «Проведення спільних просвітницьких заходів із залученням 

громадськості з метою інформування населення про роботу із запобігання та 

протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі». 

З метою інформування широких верств громадськості щодо тематики 

насильства за ознакою статі й домашнього насильства на постійній основі до 

співпраці залучаються громадські та міжнародні організації. У серпні 

поточного року сформовано коаліцію громадських організацій та органів 

державної влади «Луганщина. Жінки. Мир. Безпека». Підписано меморандум 

щодо співпраці в реалізації Національного та Регіонального планів дій 1325.  
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У Луганській області реалізовано пілотний проект «Відповідальність 

починається із нас», у рамках якого в містах, селах та селищах 

Попаснянського району, що знаходиться на лінії розмежування, визначено  

14 контактних осіб із числа лідерів місцевих громад, які надають допомогу 

постраждалим від насильства або потенційним жертвам. Контактні особи 

пройшли відповідне навчання, налагодили співпрацю із районними 

службами, забезпечені мобільними телефонами для надання консультацій в 

телефонному режимі. У рамках проекту проведено велику інформаційно-

роз'яснювальну роботу у виїзному форматі. Так, у кожному населеному 

пункті, де працюють контактні особи, проведено сесії із підвищення 

обізнаності місцевого населення за темою насильства.  

Проект підтвердив свою результативність, тому в серпні 2018 року 

Департаментом соціального захисту населення Луганської ОДА разом з 

міжнародними організаціями Médecins du Monde та Фондом ООН у галузі 

народонаселення розпочато впровадження подібного проекту на території 

Станично-Луганського району. Наразі визначено 22 волонтери, для яких 

проведено перший базовий тренінг та семінар із перенаправлення. 

До п. 3.7. «Розроблення, друк та розповсюдження методичних 

матеріалів з підвищення обізнаності населення області щодо забезпечення 

власних прав та безпеки, запобігання конфліктів, домашнього насильства та 

дискримінації, забезпечення ґендерної рівності, інформування про допомогу, 

яку можна отримати».  

Департаментом спільно із партнерськими організаціями протягом року 

розповсюджено більше 10 тисяч інформаційних матеріалів (буклети, постери, 

листівки, збірники, брошури, книги) щодо тематики насильства, установ і 

служб, які надають допомогу, а також з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків.  

Мережею центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді під час 

проведення профілактичних заходів було розповсюджено більше 4 тисяч 

примірників інформаційних друкованих матеріалів (повідомлень, листівок, 

буклетів, інформаційних листів, брошур) на такі теми: «Підлітки та суїцид», 

«Особливості соціально-психологічної характеристики суїцидальної 

поведінки», «Сім’я – простір без насильства», «Конфлікти та шляхи їх 

вирішення», «Продуктивні способи спілкування», «Безпечний відпочинок 

влітку»; розміщено 35 статей в районних друкованих виданнях, в Інтернеті. 

До п. 4.1. «Забезпечення надання безоплатної первинної та вторинної 

правової допомоги постраждалим від конфліктів, насильства за ознакою 

статі, зокрема сексуального». 

На Луганщині працюють три місцевих бюро безоплатної вторинної 

правової допомоги, відділення яких є в кожному місті та районі області. Із 

внесеними законодавчими змінами право на всі види БВПД отримали й 

особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі.  

Розроблено дистанційний курс навчання для працівників, які зможуть 

після навчання надавати більш якісні послуги стосовно жінок, які опинились 
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у складних життєвих обставинах. Цей курс створений громадською 

організацією «Центр жіночі перспектив» за підтримки проекту «Доступна та 

якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро 

міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання 

правової допомоги та фінансується Міністерством міжнародних справ 

Канади. 

До п. 4.2. «Забезпечення надання комплексної допомоги (соціально-

психологічної, медичної, із працевлаштування, соціального супроводу тощо) 

постраждалим від насильства за ознакою статі на базі діючої мережі закладів, 

установ та організацій, які працюють у цій сфері». 

На Луганщині у повному обсязі діють наступні спеціалізовані установи, 

організації та заклади, які надають допомогу постраждалим від домашнього 

насильства:  

Луганський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

На сьогодні є методичним центром, що особливо актуально в умовах 

децентралізації та переміщення надання послуг на рівень громад. На місцях в 

області працює мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

які надають соціальні послуги сім’ям та окремим особам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, у тому числі і через насильство. Крім того, з 

метою забезпечення надання соціальних послуг особам, сім’ям з дітьми до 

районних центрів СССДМ введено 6 посад фахівців із соціальної роботи за 

рахунок цільової субвенції районному бюджету з бюджету ОТГ. У Троїцькій 

селищній ОТГ створено Комунальну установу «Центр надання соціальних 

послуг», до штатного розпису якої введено 11 посад фахівців із соціальної 

роботи. 

Луганський обласний центр соціально-психологічної допомоги.  

Установу переміщено в місто Сєвєродонецьк із тимчасово непідконтрольної 

території. На сьогодні центр працює в денному форматі. Психологом і 

соціальним педагогом ведеться індивідуальна робота з клієнтами, 

проводяться виїзні прийоми і консультації. На базі Луганського обласного 

центру соціально-психологічної допомоги працює регіональна «гаряча лінія» 

з питань попередження домашнього й ґендерно обумовленого насильства та 

дискримінації за ознакою статі. Паралельно обласною державною 

адміністрацією ведеться робота щодо пошуку приміщення для відновлення 

повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнтів. На 

базі установи заплановано створення притулку для жінок, які постраждали 

від насильства. 

Лисичанський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Фінансування зазначених установ здійснюється за рахунок коштів бюджету 

відповідного рівня. Облдержадміністрацією у межах повноважень надається 

всебічна методична та консультаційна підтримка діяльності цих установ. 

Діють також державні структури, визначені в Законі України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству».  

Крім того, Фондом ООН у галузі народонаселення за підтримки 

облдержадміністрації у п’яти містах і районах області на базі лікарень 
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створено кабінети анонімної невідкладної медико-психологічної допомоги 

для жінок, постраждалих від насильства. Постраждалі отримують необхідні 

медичні, психологічні, інформаційні послуги. 

Також, в області працюють шість мобільних бригад Фонду ООН у галузі 

народонаселення, Української фундації громадського здоров'я та ЮНІСЕФ, 

які надають психосоціальну допомогу постраждалим від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі. Триває робота із керівництвом 

міст і районів області, де працюють бригади, щодо забезпечення стійкості 

послуг мобільних бригад починаючи з наступного року за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. 

До п. 4.4. «Підтримка діяльності мобільних бригад психосоціальної 

допомоги у містах і районах Луганської області, які надають допомогу 

жінкам і дівчатам, постраждалим від насильства за ознакою статі та 

домашнього насильства, а також дітям, які постраждали від жорстокого 

поводження». 

Із 2015 року в Луганській області з ініціативи Фонду ООН у галузі 

народонаселення, МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» та 

ЮНІСЕФ за підтримки облдержадміністрації працювали вісім мобільних 

бригад соціально-психологічної допомоги. У листопаді 2018 року дві бригади 

припинили свою діяльність.  

За результатами роботи мобільних бригад станом на листопад 2018 року 

проведено 3289 виїздів та надано 30684 консультації. 

Протягом вересня-жовтня поточного року Українською фундацією 

громадського здоров'я спільно з Департаментом соціального захисту 

населення облдержадміністрації проведено зустрічі із керівництвом міст і 

районів області, де працюють бригади, щодо забезпечення стійкості послуг 

мобільних бригад за рахунок коштів місцевих бюджетів. До зустрічей 

запрошувалися представники районних рад, депутатського корпусу, відділів 

фінансів, економічного розвитку, а також суб’єктів міжвідомчої взаємодії із 

попередження насильства. До двох перших зустрічей також долучилася 

помічник-консультант народного депутата України Ірини Луценко Ольга 

Павлюк. Наразі керівниками міських рад та райдержадміністрацій 

опрацьовуються шляхи підтримки подальшої роботи мобільних бригад. У 

Троїцькій об’єднаній територіальній громаді на базі Центру надання 

соціальних послуг створено мобільну групу, яка працює за аналогією із 

мобільними бригадами психосоціальної допомоги. У Білокуракинській ОТГ 

створення мобільної бригади включено до стратегії розвитку громади та 

заплановано на 2019 рік. 

Питання створення мобільних бригад психосоціальної допомоги також 

було винесено на колегію Департаменту та озвучено в ході наради в режимі 

відеоконференцзв'язку із заступниками голів РДА, ОТГ та міських рад. За 

підсумками також сформовано відповідні протокольні доручення. 

До п. 4.5. «Підтримка роботи п’яти пунктів невідкладної анонімної 

медико-психологічної допомоги для жінок, у тому числі, із дітьми, які 

постраждали від насильства». 
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Фондом ООН у галузі народонаселення за підтримки 

облдержадміністрації у п’яти містах і районах області на базі лікарень 

працюють кабінети анонімної невідкладної медико-психологічної допомоги 

для жінок, постраждалих від насильства. Постраждалі отримують необхідні 

медичні, психологічні, інформаційні послуги та, за наявності медичних 

покзань, мають можливість стаціонарно залишатися в лікарні протягом 

певного часу. Із початку функціонування кабінетів (березень 2017 року) у 

зазначених кабінетах допомогу отримали понад 70 жінок, постраждалих від 

насильства. Фахівці кабінету анонімної невідкладної медико-психологічної 

допомоги міста Рубіжне додатково проводять профілактичні заходи щодо 

запобігання та протидії насильству за ознакою статі та домашнього 

насильства серед клієнток кабінету, в тому числі, вагітних жінок. Усього 

профілактичними заходами охоплено більше 200 мешканок міста Рубіжне. 

До п. 4.6. «Підтримка роботи обласної «гарячої лінії» з питань 

попередження домашнього й ґендерно обумовленого насильства та 

дискримінації за ознакою статі». 

На базі Луганського обласного центру соціально-психологічної 

допомоги працює регіональна «гаряча лінія» з питань попередження 

домашнього й ґендерно обумовленого насильства та дискримінації за 

ознакою статі. Робота лінії підтримується за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

До п. 4.8. «Формування та регулярне оновлення даних органів, установ, 

організацій, які надають послуги із захисту і підтримки постраждалих від 

насильства за ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом, домашнього насильства та інформування про допомогу, яку 

можна в них отримати». Департаментом щоквартально ведеться облік 

установ і організацій, які надають допомогу постраждалим від насильства. У 

2018 році спільно із Фондом ООН у галуз народонаселення створено і 

роздруковано картки перенаправлення для дев'яти міст і районів області. У 

картках міститься інформація про номери телефонів, адреси, графік роботи 

місцевих надавачів послуг постраждалим від насильства, а також контакти 

національних «гарячих ліній». 

Виконання Регіонального плану заходів з реалізації Національного 

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 

безпека» на період до 2020 року тримається на постійному контролі 

Департаменту. 

 

Додаток: на 19 арк. 

 

З повагою 

 

В. о. директора Департаменту 

соціального захисту населення       І. СЕРДЮКОВА 
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