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Про виконання розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Національного плану дій 
з виконання резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

Миколаївська обласна державна адміністрація розглянула запит на 
інформацію від 08.01.2019 № 0801/09 щодо виконання розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 
2020 року і повідомляє таке.

У Миколаївській області видано розпорядження голови 
облдержадміністрації від 05.05.2016 № 160-р «Про затвердження плану дій 
Миколаївської області з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека» на період до 2020 року». Метою затвердженого плану є 
запобігання конфліктам та домашньому насильству, допомога та реабілітація 
постраждалих від конфліктів. Зміни до місцевого плану дій не вносилися.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 
2016 № 113-р«П ро затвердження Національного плану дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 
2020 року» інформація про стан виконання вищезазначеного плану надається 
щороку до 10 лютого Міністерству соціальної політики України.

Наразі ознайомитися з розпорядженням «Про затвердження плану дій 
Миколаївської області з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека» на період до 2020 року можливо на сайті департаменту 
соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації: 
сІ52п.тк.§оу.иа.
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У Миколаївській області діє координаційна рада з питань сім’ї і жінок, 
положення про яку затверджено розпорядженням голови Миколаївської 
обласної державної адміністрації від 08.11.2013 № 330-р. Діяльність
координаційної ради спрямована на здійснення заходів у сфері сімейної 
політики, у тому числі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків. Протягом 2017 - 2018 рр. відбулося по 3 засідання координаційної 
ради, на яких розглядалося питання запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, 
поліпшення становища сімей і жінок, забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків. Рішенням координаційної ради з питань сім’ї і жінок гіри 
облдержадміністрації від 19 жовтня 2018 року створено міжвідомчу робочу 
групу щодо запобігання та протидії домашньому насильству при 
координаційній раді з питань сім’ї і жінок облдержадміністрації. Метою 
діяльності міжвідомчої робочої групи є забезпечення системного підходу при 
здійсненні заходів із попередження домашнього та тендерно зумовленого 
насильства (насильства за ознакою статі), забезпечення захисту та ефективної 
допомоги постраждалим від такого насильства.

Крім того, в Миколаївській області діє обласний тендерний центр, на 
засіданнях якого обговорюються питання забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків. 2018 року у рамках обласного тендерного 
центру проведено:

29.01.2018 - засідання «круглого столу» на тему: «Робота жінок за 
кордоном: ризики сьогодення»;

21.03.2018 - засідання на тему: «Експлуатація дин ячої праці»;
23.04.2018 - дискусійну трибуну на тему: «Жінки -  ресурс для держави чи 

для чоловіка».
З метою підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту 

населення 14.02.2018 департаментом соціального захисту населення 
Миколаївської облдержадміністрації проведено короткотерміновий семінар на 
тему: «Протидія дискримінації та подолання тендерних стереотипів» для 
спеціалістів органів соціального захисту населення області.

14.03.2018 проведено жіночу конференцію «Відомі/невідомі жінки 
України». Розміщено біл-борди.

В області активно працюють недержавні організації «Дана» та «Жіноча 
перспектива». Також, на території Миколаївської області активно діє 
громадська організація «Первомайський молодіжний жіночий інформаційно- 
координаційний центр «Ольвія». Протягом 2016-2018 рр. на території області 
реалізовано проект «Політичне українське лобі жінок» за підтримки ВГО 
«Жіночий консорціум України», спрямований на розширення представництва 
жінок на усіх рівнях прийняття рішень. Цього року за підтримки 
БФ «Український жіночий фонд» в області реалізується проект «Жіноче право 
змінювати світ».

Відокремлений підрозділ громадської організації «Всеукраїнський центр 
допомоги учасникам АТО очолює жінка, яка є кавалером ордена княгині Ольги



III ступеню, - Малярчук Ольга Іллівна, волонтер, дружина, мати. Малярчук О.І. 
є засновником громадської організації «Об’єднання матерів та дружин 
військовослужбовців «Оберіг». Завдяки її наполегливій праці, у 
Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрито постійно діючу 
виставку «Миколаївці на захисті державного суверенітету та територіальної 
цілісності України», меморіальний комплекс «Струни пам’яті», налагоджено 
контакти з гарнізонами та військовими частинами, створено базу даних сімей 
загиблих учасників антитерористичної операції та Операції Об’єднаних Сил, 
постійно організовується проведення різноманітних заходів для матерів, 
дружин та дітей загиблих (майстер-класи, вистави, концерти, пікніки тощо) та 
збір благодійної допомоги.

У квітні 2018 року проведено тендерний аналіз депутатів місцевих, 
районних, сільських, селищних рад. У міських радах голів-чоловіків обрано 7, 
а голів-жінок -  1, у районних радах голів-чоловіків (13) на 9 більше, ніж голів- 
жінок (4), у селищних радах голів селищних рад-чоловіків обрано 7, а голів- 
жінок -  1. Що стосується голів сільських рад, то чоловіків обрано 1 18, а жінок -  
82.

У 2018 році у Миколаївській області чоловіків-депутатів обласної ради -  
52, жінок-депутатів -  9. Голова обласної ради жінка, перший заступник чоловік.

За станом на 01.08.2018 всього 28 голів об’єднаних територіальних громад, 
із них 3 жінки та 25 чоловіків. Всого жінок і чоловіків-депутатів об’єднаних 
територіальних громад -  574, з них 292 жінки та 282 чоловіка.

У Миколаївській області за станом на 01.01.2018 міського та сільського 
населення становить 1140609 осіб, з них: міського населення 776770 осіб 
(чоловіків - 354783, жінок - 421987), сільського населення 363839 осіб 
(чоловіків -  173489, жінок -  190350).

Середній вік міського та сільського населення у Миколаївській області за 
статтю та за типом поселення становить: у 2018 році - 41,1 (чоловіків - 38,2, 
жінок - 43,6).

З жовтня 2018 року у Миколаївській області запроваджено проект «Сімейні 
радники», який є спільною ініціативою Міністерства юстиції України, системи 
Безоплатної правової допомоги та громадськості. Сімейні радниці долучаються 
на громадських засадах, вибудовують ефективну співпрацю не тільки з 
громадянами, а й з профільними співробітниками Міністерства юстиції, 
державної виконавчої служби та фаховими юристами системи безоплатної 
правової допомоги; спеціалізованими психологами, представниками місцевої 
влади. Разом вони допомагають вирішувати проблеми людей з питань виплати 
аліментів, захисту від домашнього насильства, батьківських прав тощо.

15-16 листопада 2018 року в готелі «Ноіеі Раїасе ІЛсгаіпе» за участю 
Віце-прем’єр-міністра України І.О. Климпуш-Цинцадзе відбулася 
нарада-семінар з питань локалізації політики забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків для представників структурних підрозділів 
облдержадміністрації, відповідальних за реалізацію державної тендерної



політики, заступників голів Кіровоградської, Одеської та Херсонської 
облдержадміністрації, представників міжнародних та громадських організацій.

З повагою 
заступник голови 
облдержадміністрації Є. ШЕВЧЕНКО

Єльчієва (0512) 37 11 09


