
Інформація  

про стан виконання за 2017 рік Регіонального плану заходів з реалізації "Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року" 
 

 

 

Найменування завдання  

 

Найменування заходу 

 
Стан виконання 

1 2 3 

І. Миротворча та мирозахисна діяльність: аналіз, координація та підготовка кадрів 

1. Оцінка впливу 

конфліктів на 

національну систему 

забезпечення прав 

людини, зокрема щодо 

захисту, надання 

допомоги та реабілітації 

постраждалих від 

гендерно-зумовленого 

насильства, участі жінок 

у встановленні миру та 

запобіганні конфліктам  

1) проведення досліджень 

причин впливу конфліктів на 

жінок і дівчат, у тому числі 

стосовно ризиків гендерно-

зумовленого насильства, 

доступу до правосуддя 

 

 

 

 

 

 

  У рамках реалізації проекту «Попередження ґендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми 

та порушення прав дитини»  за підтримки ГО «Ла Страда - Україна», міжнародної  благодійної 

організації «BROT FÜR Die Welt»  у 6 комунальних навчальних закладах інтернатного типу Харківської 

обласної ради: «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13», «Харківська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат І - ІІІ ступенів №12», «Харківський спеціальний навчально-виховний 

комплекс № 7», «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість», Харківське 

обласне вище училище фізичної культури і спорту,  «Харківський спеціальний навчально-виховний 

комплекс № 8»  проведено дослідження «Вивчення обізнаності дітей, які перебувають у навчальних 

закладах інтернатного типу щодо діяльності Національної дитячої «гарячої лінії» та доступу до її 

послуг, з окремою увагою до ґендерно зумовленого насильства».  

28.11.2017 представник Харківської обласної державної адміністрації взяла участь у 

Всеукраїнському семінарі за результатами зазначеного дослідження у Інституті Соціології (м.Київ). 

2) проведення науково-

практичних конференцій, 

семінарів, “круглих столів” з 

питань протидії злочинам, 

що пов'язані з насильством, 

торгівлею людьми, та 

злочинам проти суспільної 

моралі 

 

 

У звітному періоді проведені наступні  масштабні заходи: 

- 02.03.2017 колоквіум «Фемінізм та кримінальне право: тренди, виклики, реконструкції» (охоплено 50 

осіб) та  майстер-клас «Жінка-юрист у сучасному суспільстві» (10.03.2017, охоплено 30 осіб) відбулися 

у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого; 

- 20-21.04.2017 Міжнародна науково-практична конференція «Гендер. Екологія. Здоров´я» (відбулась у 

Харківському національному медичному університеті, охоплено 100 осіб); 

- 07.07.2017  Перший міжнародний гендерний форум ″Global Gender Forum″. Захід зібрав понад 500 

учасників: науковців, політикив, бізнесменів, громадських діячів, представників посольств США, 

Австралії та європейських країн в Україні 

- 16.09.2017 Харківський Форум «ГЕНДЕР. КОНФЛІКТ. БЕЗПЕКА», що проводився за ініціативи 

глобальної громадянської платформи «Global Civil Initiative Vertical» та підтримки Європейського 

центру верховенства права у рамках реалізації проекту «Human Rights 2.0: Скажи «НІ!» насильству в 

сім’ї», охоплено 80 осіб); 

- 15.11.2017 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання протидії 

кіберзлочинності та торгівлі людьми» за підтримки та участі Координатора проектів ОБСЄ Україні 

(проведено на базі Харківського національного університету внутрішніх справ, охоплено 100 осіб); 

- 15.11.2017 семінар «Глобальні проблеми лідерства жінок і шляхи їх подолання» за участі експертки 

з лідерства С. Веллфорд за ініціативи Харківської громадської організації «Освічена ініціатива» 

(проведено на базі Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, охоплено 50 осіб); 

- 06.12.2017 засідання «круглого столу» «Зупини насилля» (проведено у Харківському регіональному 

http://dniokh.gov.ua/?p=7789
http://dniokh.gov.ua/?p=7801
http://dniokh.gov.ua/?p=7801
http://dniokh.gov.ua/?p=7803
http://dniokh.gov.ua/?p=7803
http://dniokh.gov.ua/?p=7814
http://dniokh.gov.ua/?p=7805
http://dniokh.gov.ua/?p=7805
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інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, охоплено 30 осіб). 

2. Оцінка впливу кризи на 

інфраструктуру, 

організацію та 

функціонування системи 

надання послуг  

1) проведення оцінки потреб 

населення у соціальних 

послугах 

 

 

 

Щороку в області здійснюється оцінка потреб населення, в тому числі внутрішньо переміщених 

осіб, у соціальних послугах. За результати цієї роботи розробляються рекомендації щодо створення 

необхідної інфраструктури з урахування потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків, зокрема осіб з 

інвалідністю, ВІЛ-позитивних осіб. 

 

2) проведення аналізу та 

розроблення рекомендацій 

щодо створення необхідної 

інфраструктури з урахування 

потреб дівчат та хлопців, 

жінок та чоловіків, зокрема 

осіб з інвалідністю 

За результатами вивчення потреб населення 2 грудня 2016 року у м. Харкові відкрито Центр 

допомоги жінкам, постраждалим від насильства. У 2017 році допомогу надано 53 особам (50 жінок і 3 

дитини).  

 23.02.2017 року рішенням Харківської обласної ради створено Комунальну установу Харківської 

обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок". Надано допомогу 18 особам.  

  

3. Координація діяльності 

суб'єктів взаємодії, які 

працюють над 

впровадженням резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 

1) розгляд питань 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” на засіданнях 

Координаційної ради з 

питань сім'ї, гендерної 

рівності, демографічного 

розвитку, запобігання 
насильству в сім'ї та протидії 

торгівлі людьми 

31 березня 2017 року на засіданні Координаційної ради  з питань сім`ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в  сім`ї та протидії торгівлі людьми заслухано 

питання "Про стан виконання Регіонального плану заходів з реалізації "Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2) проведення комплексних 

профілактичних операцій 

щодо запобігання 

правопорушень, пов'язаних з 

гендерно-зумовленим 

насильством 

Систематично Харківським прикордонним загоном проводяться заходи щодо запобігання 

правопорушень, пов`язаних з насильством жінок під час перетину державного кордону. 

Щоквартально проводиться аналіз щодо виконання заходів, передбачених резолюцією Ради 

Безпеки ООН 1325. 

3) забезпечення належного 

реагування на випадки 

Протягом 2017 року до відділів та відділень поліції ГУНП в Харківській області надійшло 5085 

(від жінок - 4595, від чоловіків – 490) заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, 
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правопорушень, пов’язаних з 

гендерно-зумовленим 

насильством 

пов’язані з насильством у сім’ї. За результатами розгляду зазначених заяв 3391 (жінок – 410, чоловіків – 

2981) особі, які вчинили насильство в сім’ї, винесені офіційні попередження про неприпустимість 

вчинення насильства в сім’ї та їх взято на профілактичний облік; 535 (жінкам – 46, чоловікам – 489) 

особам винесені захисні приписи; відносно 5058 (жінок – 490, чоловіків – 4568) осіб складені 

протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 КУпАП. 

4) здійснення соціального 

замовлення для реалізації 

програм та проектів у сфері 

протидії гендерно-

зумовленому насильству, 

надання допомоги 

постраждалим, членам сімей 

загиблих учасників АТО 

В рамках проекту Фонду народонаселення ООН з протидії гендерно-обумовленому насильству 

«Зміцнення гуманітарного реагування на потреби найуразливіших жінок та дівчат, які постраждали від 

збройних конфліктів у Східній Україні, через міжгалузеве попередження та реагування на гендерне 

насильство, а також забезпечення доступу до послуг у галузі сексуального та репродуктивного 

здоров’я» в області  проводять роботу 4 мобільні групи (2 в м. Харкові, 1 в Лозівському районі, 1 в 

Ізюмському районі), які у рамках виїзної аутріч-роботи надають соціально-психологічні послуги 

особам, що пережили насильство. Основною метою проекту є зміцнення потенціалу як місцевих 

громад, так і недержавних організацій для покращення доступності до соціальних послуг та якості їх 

надання, відпрацювання моделі міжвідомчої взаємодії з протидії насильству. 

За період з листопада 2015 р. і до 20.01.2018 р. мобільними бригадами надано послуги 

постраждалим у 2593 випадках, з яких 34% сталося поза сім’єю, 20% випадків стосується постраждалих 

з числа внутрішньо переміщених осіб. Із загальної кількості випадків 3% пов’язані із сексуальним 

насильством (в т.ч. із зґвалтуванням), 32% – з фізичним насильством, 52% – з психологічним 

насильством, 13% – з обмеженням у ресурсах та доступі до послуг.  

Станом на 23.12.2017 на обліку в органах соціального захисту населення перебуває 12531 

учасників антитерористичної операції та 249 членів сімей загиблих військовослужбовців, що брали 

участь в АТО. 

За даними місцевих органів соціального захисту станом на 04.01.2018 кількість демобілізованих 

осіб та членів сім’ї загиблого військовослужбовця та інших осіб, що брали участь в АТО становить 

8488 осіб. Обстежено та складено 7768 соціальних паспортів (91,5  %).  

На черговому пленарному засіданні сесії Харківської обласної ради, що відбулося 8 грудня 2016 

року затверджено комплексну Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на 

2017 – 2018 роки (далі – Комплексна програма), на виконання якої з обласного бюджету передбачені 

кошти у сумі 3075,0 тис. грн. 

Відповідно до комплексної Програми у 2017 році: 

- відпочинок у санаторно-курортних закладах Харківської області, терміном до 14 днів, пройшли 164 

учасника АТО; з обласного бюджету використано 735,1 тис. грн.; 

- новорічні святкові кондитерські набори (солодощі) отримали 3669 дітей учасників АТО; з обласного 

бюджету використано 548,9 тис. грн. 

Відповідно до заходів комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області 

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.12.2015 № 15-VII, у 2017 році за 

рахунок коштів обласного бюджету до Дня захисника України (14 жовтня) надано матеріальну 

допомогу 6848 учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО на загальну суму 7,6 млн.грн. 

З метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів 

місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій при вирішенні питань лікування, 
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реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників АТО, в області функціонує Харківський обласний 

центр допомоги учасникам АТО (далі - Центр). До Центру за отриманням консультаційної допомоги 

звернувся 658 учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. 

У області створений інформаційно-консультаційний (ресурсний) центр для осіб з числа 

демобілізованих військовослужбовців та їх сімей. Зазначеній категорії спеціалістами центру соціальних 

служб для сім`ї, дітей та молоді, кризовими психологами та представниками Асоціації фахівців по 

подоланню наслідків психотравмуючих подій надаються соціально-психологічні послуги. До 

вищезазначеного центру у звітному періоді звернулося 79 осіб, яким надано 79 індивідуальних та 5 

групових консультацій. 

Для надання інформаційно-консультаційної допомоги учасникам антитерористичної операції та 

членам їх сімей, започатковано роботу телефонної «гарячої лінії». Станом на 05.01.2018 на «гарячу 

лінію» надійшло 182 дзвінки від демобілізованих військовослужбовців, яких було запрошено до 

інформаційно-консультаційного (ресурсного) центру для отримання психологічної допомоги. 

Проведена оцінка потреб 176 сімей, в яких один із членів загинув в зоні АТО. 15 сімей взято під 

соціальний супровід місцевими центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, 148 сімей 

отримують соціальні послуги за карткою отримувачів послуг.      

4. Організація фахової 

підготовки кадрів  

1) організація та проведення 

навчань особового складу з 

питань протидії 

сексуальному насильству в 

умовах ведення локальних 

збройних конфліктів та 

порядку здійснення захисних 

та реабілітаційних заходів 

для жінок, що зазнали 

сексуального насилля 

В Харківському прикордонному загоні  організовано та проведено  практичні  навчання особового 

складу з питань протидії сексуальному насильству в умовах ведення локальних збройних конфліктів та 

роз`яснено порядок здійснення захисних та реабілітаційних заходів для жінок, що зазнали сексуального 

насилля. 

З особовим складом проведено заняття на тему:"Гендерна політика в Україні. Пріоритетні напрями 

гендерної політики у Державній прикордонній службі України." 

2) проведення навчань для 

посадових осіб місцевого 

самоврядування та 

державних службовців з 

питань реалізації резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325, 

зокрема щодо запобігання та 

врегулювання конфліктів 

19.06.2017, 5-7.09.2017, 6-8.12.2017 в Харківському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулися 

тематичні семінари для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Харківської області, на яких розглядалися питання щодо реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

(охоплено 38 осіб). 

 07-08.11.2017 у Харківському національному університеті внутрішніх справ за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні, ГО «Ла Страда - Україна» та Інформаційно-консультативного 

жіночого центру відбулося засідання «круглого столу», присвячене ознайомленню з особливостями 

реалізації Національного Плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. 

Безпека». Під час заходу було презентовано навчально-методичний посібник з ґендерних аспектів 

конфліктів для фахівців сектору безпеки на тему «Жінки. Мир. Безпека» (охоплено 50 осіб) 

20.02.2017 фахівцями Гендерного центру Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова проведено семінар «Впровадження гендерних підходів у діяльність 

місцевого самоврядування» для депутатів Харківської міської ради (охоплено 35 осіб).  
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 3) проведення навчань для 

соціальних працівників, 

психологів, юристів, 

медичних працівників, 

представників громадських 

організацій, волонтерів з 

питань надання гендерно-

чутливих соціальних послуг, 

запобігання та протидії всім 

формам насильства щодо 

жінок, надання допомоги 

постраждалим від 

конфліктів, сексуального 

насильства з урахуванням 

потреб постраждалих від 

конфліктів, у тому числі 

особливих потреб людей з 

інвалідністю, осіб похилого 

віку 

 Представники системи соціального захисту населення взяли участь у заходах: 

- 28.03.2017 круглий стіл з питань підтримки сімей внутрішньо переміщених осіб і забезпечення прав та 

інтересів дітей (охоплено 31 особу); 

- 20-21.03.2017 тренінгове заняття на базі комунальної установи Харківської обласної ради "Кризовий 

соціальний центр для жінок) для представників органів соціального захисту населення, Національної 

поліції та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на тему з метою відпрацювання 

алгоритму дій з перенаправлення постраждалих жінок до Кризового центру.   

- 05-06.04.2017 семінар на тему: «Як не стати жертвою насилля в сім’ї:  прийоми психологічної 

допомоги» (охоплено 50 осіб); 

- 17.05.2017 семінар на тему: «Про організацію роботи місцевих органів соціального захисту населення 

з питань забезпечення гендерної рівності, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми» (охоплено 34 особи) 

- 24.11.2017 круглий стіл «Подолаємо насильство разом» (охоплено 39 осіб). 

- 27-28.11.2017 семінар-тренінг «Взаємодія суб’єктів при здійсненні заходів з попередження насильства 

за ознакою статі та надання допомоги постраждалим від насильства у Харківській області» (охоплено 

34 особи). 

Представники  місцевих центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  взяли участь у 

семінарах та тренінгах, організованих за сприяння Мінсоцполітики України, ФН ООН в Україні та 

інших недержавних організацій, а саме: 

- семінар-тренінг «Моделі міжвідомчого співробітництва при здійсненн1 перенаправлення жінок, 

постраждалих від насильства за ознакою статі»; 

- тренінг з апробації навчально-методичного посібника «Жінки. Мир. Безпека» з гендерних аспектів 

конфліктів для фахівців соціальної сфери; 

-  зустріч з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні «Резолюція РБ ООН № 

1325 «Жінки. Мир. Безпека»; 

- тренінг в рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та 

дівчат в Україні». 

Для представників правоохоронних структур на базі Харківського національного університету 
внутрішніх справ проведено: 

- 19-20.03.2017 тренінги за темою «Гендерне та домашнє насильство»  за сприяння Консультативної 

місії Європейського Союзу; 

- 28.10.2017 тренінг для працівників органів прокуратори з виявлення, попередження та розслідування 

злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій за підтримки 

Координатора проектів ОБСЄ в Україні (охоплено 30 осіб); 

- 13.11.2017 семінар-тренінг «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та 

дівчат в Україні» за підтримки міжнародної організації «Право на здоров’я» (HealthRight International) 

(охоплено 30 осіб); 

- 30.11.2017 семінар-тренінг «Взаємодія суб'єктів при здійсненні заходів з попередження насильства за 

ознакою статі та надання допомоги постраждалим від насильства у Харківській області» за підтримки 

Фонду ООН у галузі народонаселення (охоплено 30 осіб); 
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- 30.11.2017 бінарні заняття зі слухачами групи первинної професійної підготовки поліцейських 

(інспекторів) патрульної поліції за темами: «Насильство над дітьми» та «Попередження домашнього 

насильства»  (охоплено 50 осіб) 

- 17.11.2017 представники Харківського національного університету внутрішніх справ взяли участь у 

тренінгу (м. Київ)  для тренерів «Інтегрування принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та 

антидискримінаційного підходу в діяльність органів виконавчої влади з реалізації системних реформ», 

що відбувався в рамках реалізації проекту «Посилення здатності жіночих громадських організацій 

проводити адвокацію та лобіювання включення антидискримінаційного підходу у реформу сектору 

безпеки» за підтримки Фонду Підзвітності Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.  

4) проведення навчально-

методичних заходів для 

різних категорій 

педагогічних працівників з 

питань запобігання та 

протидії всім формам 

насильства щодо жінок та 

дівчат, здійснення 

психологічної підтримки та 

надання допомоги дітям, які 

постраждали від конфліктів 

Центром практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя (далі - Центр) 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» за звітний період проведено:  

- 18.01.2017 науково-методична конференція у формі вебінару для педагогічних працівників закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти за темою «Підсумки реалізації двох компонентів проекту 

«Вчимося жити разом»: «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до 

стресу у дітей» та «Навчання на основі життєвих навичок» (охоплено 206 осіб); 

- 19.10.2017 виїзний семінар для заступників директорів та класних керівників, фахівців психологічної 

служби «Психолого-педагогічна діагностика щодо профілактики конфліктів у навчальному процесі та 

протистояння стресовим розладам» (охоплено 29 осіб); 

- 25.10.2017 вебінар «Особливості впровадження освітніх превентивних програм у загальноосвітніх 

навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» (охоплено 60 осіб); 

- 21.11.2017 організаційно-методичний вебінар за темою «16 днів проти насильства» (охоплено 168 

осіб); 

-  07.12.2017 семінар-практикум з елементами тренінгу «Методика консультаційної роботи з батьками, 

педагогами, учнями. Особливості консультаційно-реабілітаційної роботи тимчасово переміщених осіб 

та осіб, які вижили у надзвичайних обставинах» (охоплено 28 осіб). 

У рамках спецкурсу для педагогічних працівників «Організація інклюзивного навчання в ЗНЗ: 

нагальні питання» обговорювалися питання попередження насильства в шкільному середовищі (м. 

Лозова, 25-27.10.2017, Балаклійський район, 30.10-2.11.17. 

Методистами Центру та регіональними тренерами проекту «Комплексна психосоціальна 

підтримка дітей, підлітків та сімей, що постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні», 

проводилися індивідуальні консультації учасників тренінгів з питань психологічної підтримки всіх 

учасників навчально-виховного процесу. 

 

5) проведення навчань 

військовослужбовців, 

працівників правоохоронних 

органів, у тому числі 

керівного складу, щодо 

застосування позитивних дій 

у діяльності правоохоронних 

Забезпечено організацію фахової підготовки кадрів: особового складу військовослужбовців, 

працівників правоохоронних органів, посадових осіб місцевого самоврядування та державних 

службовців, соціальних працівників, психологів, юристів, медичних працівників, представників 

громадських організацій, волонтерів шляхом проведення навчань у вигляді семінарів, лекцій, круглих 

столів, тематичних бесід тощо. 

У 2017 році 5 працівників УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області пройшли підвищення кваліфікації 

на базі Національної академії внутрішніх справ стосовно особливостей здійснення кримінального 
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органів, Збройних Сил, а 

також з питань протидії 

сексуальному насильству в 

умовах конфліктів, порядку 

здійснення захисних та 

реабілітаційних заходів для 

жінок, постраждалих від 

конфліктних та кризових 

ситуацій, протидії 

поширенню ВІЛ/СНІДу 

провадження щодо торгівлі людьми, зокрема неповнолітніми особами, та кримінального 

переслідування нових форм торгівлі людьми, зокрема, з використанням інформаційних технологій. 

В межах службової підготовки зі співробітниками Управління патрульної поліції в Харківській 

області Департаменту патрульної поліції та з керівним складом проводились лекції: "Не будь 

байдужим", "Насильство та його види", "Як не стати жертвою насильства", "Що ми знаємо про вірус 

імунодефіциту людини". Діяльність патрульних поліцейських направлена на попереджувально-

превентивні заходи боротьби з зародженням конфліктів та насильством (роз`яснювальна робота щодо 

відповідальності та наслідків за вчинення правопорушень та злочинів на ґрунті вчинення насильства). 

Начальники відділів прикордонної служби Харківського прикордонного загону спільно із 

представниками Товариства Червоного Хреста України прийняли участь у семінарі на тему: "Надання 

допомоги постраждалим від конфліктів та насильства під час проведення АТО".  

У  Харківському  обласному  військовому  комісаріаті 02.10. 2017 року проведено опитування 

особового складу з питань протидії насильству в умовах конфліктів, порядку здійснення захисних та 

реабілітаційних заходів для жінок, постраждалих від конфліктних та кризових ситуацій, протидії 

поширенню ВІЛ/СНІДу.  

27.10.2017 року проведено навчання психологів військових комісаріатів з питань надання 

гендерно-чутливих соціальних послуг, запобіганню та протидії всім формам насильства щодо жінок, 

надання допомоги постраждалим від сексуального насильства з урахуванням потреб постраждалих від 

конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку. 

У бібліотеках військових частин, установ та вищих військових навчальних закладах організовано 

тематичні виставки літератури щодо запобігання насильства в сім`ї, проведено кінолекторії з особовим 

складом з приводу правових проблем гендерної рівності військовослужбовців. 

З курсантами вищих військових навчальних закладів з предмету "Соціологія" проведено цикл 

занять за темою: "Сучасні аспекти гендерної політики у Збройних Силах України".  

6) проведення навчань у 

межах здійснення 

правоосвітніх заходів з 

питань протидії 
сексуальному насильству в 

умовах конфліктів, порядку 

здійснення захисних та 

реабілітаційних заходів для 

жінок, постраждалих від 

конфліктних та кризових 

ситуацій, протидії 

поширенню ВІЛ/СНІДу (у 

вигляді семінарів, лекцій, 

круглих столів, тематичних 

бесід, тощо) 

Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області у межах здійснення 

правоосвітніх заходів з питань протидії  насильству проведено 42 інформаційно-просвітницькі заходи: 

25 лекцій, 6 бесід, 1 семінар, 3 "круглі столи", 3 правових диспути,  2 практичних заняття, 1тренінг, 1 

робоча зустріч. Вищезазначені заходи проходили на державних підприємствах, в учбових закладах 
різних рівнів, для представників органів місцевого самоврядування, сільських жителів, учнівської 

молоді, із залученням соціальних партнерів: служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді, районного сектору пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань 

виконання кримінальних покарань та пробації. 
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ІІ. Участь жінок у встановленні миру 

5. Розширення участі 

жінок у розбудові та 

встановленні миру, 

формуванні культури 

миру  

1) забезпечення участі жінок 

військовослужбовців у 

багатосторонніх 

профілактичних заходах 

направлених на протидію 

злочинам, пов’язаних з 

гендерно-зумовленим 

насильством 

В Харківському прикордонному загоні з особовим складом проведені  заняття на тему: "Гендерна 

політика в Україні", "Пріоритетні напрямки гендерної політики у Державній прикордонній службі 

України". 

У вищих військових навчальних закладах відбувся круглий стіл за участю жінок 

військовослужбовців з питань забезпечення гендерної рівності у військових колективах, її вплив на 

успішне виконання службових та бойових завдань. 

 

2) поширення тематичних 

програм та соціальної 

реклами у засобах масової 

інформації щодо гендерних 

аспектів запобігання та 

врегулювання конфліктів 

 

У звітному періоді на регіональних та районних телерадіоканалах Харківської області на правах 

соціальної реклами поширено відеоролик щодо протидії насильству за ознакою статі. Відеоролик 

розміщено в ефірі: ПРАТ «РТМК «ТОНІС-ЦЕНТР» – з 25 листопада по 10 грудня 5 разів на добу,ТК 

«А/ТВК» – з 25 листопада по 11 грудня до 10 разів на добу, Філії ПАТ «НСТУ» «Харківська 

регіональна дирекція» – з 25 листопада по10 грудня 2 - 8 разів на добу, ТРК «Simon» – з 25 листопада 

по 11 грудня 4 рази на добу, на районних телеканалах - без чіткого графіку в ефірні години. 

Інформаційні сюжети про проведення в Харківській області заходу на підтримку щорічної 

всесвітньої акції «16 днів боротьби з насильством щодо жінок» (24.11.2017) за участі голови 

Харківської обласної державної адміністрації Світличної Ю.О. та представника Президента України у 

Верховній Раді України Луценко І.С., вийшли в ефір у випусках новин на наступних телеканалах: ТРК 

«Simon», ПРАТ «РТМК «ТОНІС-ЦЕНТР», Філія НТКУ «Харківська регіональна дирекція» та на 

телеканалах у районах області. 

Відповідний матеріал також було розміщено на офіційному сайті Харківської обласної державної 

адміністрації за посиланням http://kharkivoda.gov.ua/news/89806 та надіслано для розміщення 

електронним засобам масової інформації Харківської області. 

ІІІ. Запобігання конфліктам та насильству 

6. Запобігання та 

протидія насильству 
щодо жінок  

1) проведення комплексних 

профілактичних операцій та 
відпрацювань щодо 

запобігання торгівлі людьми 

або іншим незаконним 

угодам щодо людей та 

притягнення до 

відповідальності 

організаторів та членів 

організованих угруповань, 

причетних до організації 

каналів торгівлі людьми 

У 2017 році працівниками Головного управління Національної поліції в Харківській області 

викрито 20 кримінальних правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми, відомості за якими внесено 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Затримано 11 осіб, які займались злочинною діяльністю у 

зазначеній сфері. Відносно 6 затриманих обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Розслідувано 

та направлено до суду 23 кримінальних проваджень з обвинувальними актами. 

2) проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній з 

З метою формування нетерпимого ставлення до будь-яких проявів насильницьких дій як в сім’ї, так 

і в суспільстві в цілому, проводяться прес-конференції, форуми, соціальні акції, виступи та трансляція 

http://kharkivoda.gov.ua/news/89806
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питань протидії гендерно-

зумовленому насильству в 

умовах конфліктів та у 

постконфліктний період, 

формування активної 

громадянської позиції 

населення щодо реагування 

на випадки гендерно-

зумовленого насильства, 

залучення юнаків та 

чоловіків до організації 

заходів із запобігання та 

протидії насильству 

соціальної реклами на місцевому телебаченні тощо (найбільш масштабні):  

- 7  липня 2017 року Перший міжнародний форум «Gender. Opportunity. Success» проведено панельну 

дискусію «Жінки у міжнародній співпраці» за участю  представників міжнародних організацій, 

депутаток Верховної Ради України, представниць державного сектору та місцевого самоврядування.  

- 19 жовтня 2017 року інформаційна вулична акція «Вільна країна – вільна людина!» з нагоди 

Європейського дня протидії торгівлі людьми, для студентської молоді, за підтримки Харківської 

обласної державної адміністрації, Благодійної організації «Благодійний фонд «Добробут України» в 

партнерстві з громадською організацією «Ла Страда - Україна». 

- 24 листопада 2017 року флешмоб в рамках  глобальної кампанії UNiTE  «16 днів активізму проти 

гендерно зумовленого насильства в Україні» за участю голови обласної державної адміністрації 

Світличної Ю.О., представника Президента України у Верховній Раді, народного депутата Верховної 

Ради України Луценко І.С.  

За звітній період  структурними підрозділами з питань соціального захисту населення проведено 

956 інформаційних заходів (охоплено 19866 осіб) щодо протидії  гендерно-зумовленому насильству в 

умовах конфліктів та у постконфліктний період, в тому числі було залучено до участі у заходах 8244 

юнаків та чоловіків. 

3) проведення інформаційно-

просвітницьких заходів, 

спрямованих на формування 

у молоді толерантності, 

культури миробудування, 

нетерпимості до всіх форм 

дискримінації, у тому числі 

до гендерно-зумовленого 

насильства 

З метою запобігання та протидії насильства щодо жінок та дітей структурними підрозділами з 

питань соціального захисту населення спільно із суб`єктами взаємодії щодо попередження насильства у 

звітному періоді проведено 559 інформаційно-просвітницьких заходів, до яких залучено 13173 особи. 

 Працівниками ювенальної превенції протягом 2017 року у навчальних закладах перед дітьми та їх 

батьками проведено 786 виступів, спрямованих на формування у молоді толерантності, культури 

миробудування. 

Для висвітлення проблеми насильства серед учнівської, студентської молоді залучений 

аматорський дитячий міліцейський театр «Діти майбутнього». Учасники даного театру проводять цикл 

правоосвітніх заходів з метою формування в дітей правомірної поведінки і відповідального ставлення 

до життя та здоров’я.  Діяльністю дитячого театру на рівні загальної профілактики з початку року було 

охоплено понад 3000 дітей.  

З дитячим центрами «Компас» (вул. Котлова, 7) та «Семиетажка» (пр-т Московський, 149) активно 

проводиться  робота з профілактики асоціальних явищ серед неповнолітніх, втілення новітніх форм 

психокорекції поведінки дітей, які потрапили  у  конфлікт  із  законом  або  мають «проблемну» 

поведінку. В зазначених центрах організовані та проводяться тренінги-семінари щодо профілактики 

домашнього насильства. 

28.08.17 з працівниками ювенальної превенції проведений одноденний тренінг «Протидія булінгу 

у шкільному середовищі». 

 

4) залучення дівчат та жінок 

до налагодження діалогу та в 

разі потреби вирішення 

конфліктів на рівні 

територіальних громад, 

З метою налагодження діалогу, недопущення конфліктів на рівні територіальних громад, особливо 

тих, які приймають внутрішньо переміщених осіб, місцевими органами соціального захисту населення 

проведено 111 інформаційно-просвітницьких зустрічів з мешканцями громад із залученням дівчат та 

жінок (охоплено 1922 особи). 

Впродовж травня 2016 – травня 2017 рр. у Харківському регіоні Центром гендерної культури у 
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особливо тих, які приймають 

внутрішньо переміщених 

осіб 

партнерстві із Українським жіночим фондом за підтримки фонду Чарльза Стюарта Мотта (Канада) 

реалізувався проект «ВПО та приймаючі громади: розбудова толерантності через діалог».  

Мета вищезазначеного проекту: посилення громад та надання їм допомоги у напрацюванні рішень 

у відповідь на різні проблеми, що виникають у нових умовах, забезпечення «м’якої» інтеграції у 

громади вимушених змінити своє життя жінок та налагодження їхньої взаємодії із місцевою владою. 

5) розповсюдження у 

закладах освіти всіх рівнів 

інформаційних матеріалів 

стосовно мережі закладів, 

установ, організацій, що 

надають допомогу 

постраждалим від гендерно-

зумовленого насильства 

Під час проведення інформаційно-просвітницьких і навчально-методичних заходів учасники 

забезпечуються  інформаційними матеріалами, наданими Центром гендерної культури, ГО «Ла Страда - 

Україна», Представництвом Фонду ООН у галузі народонаселення, Представництва МОМ в Україні та 

інших міжнародних і громадських організацій. 

6) організація та проведення 

гендерних тижнів щодо 

забезпечення 

конституційних прав жінок 

на ринку праці 

 Службою зайнятості Харківського регіону проведено 41 гендерний тиждень ( 24,3 тис. учасників) 

та 0,4 тис. семінарів для жінок («Жінка на ринку праці») (більше 3,8 тис. учасників). 

   З метою запровадження стандартів рівності жінок і чоловіків у сфері праці проведено 135 

семінарів «Забезпечення рівних можливостей для працівників (у тому числі інвалідів) при прийнятті на 

роботу – позитивний імідж організації та сучасного керівника» за участю 1,0 представників 

роботодавців. 

 Чисельність жінок, які отримали статус безробітних, у 2017 році склала  43 тис. осіб або 52,8% до 

загальної кількості безробітних, що перебували на обліку в службі зайнятості.  

 На постійні робочі місця працевлаштовано майже 20,4 тис. жінок, професійне навчання 

проходили більше 8 тис. жінок, до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру було 

залучено понад 13,8 тис. жінок.   

7) проведення навчань для 

представників засобів 

масової інформації та мас-

медіа щодо інструментів 

формування у суспільстві 

толерантності, культури 

миру та протидії гендерно-

зумовленому насильству 

У 2017 році для представників засобів масової інформації та мас-медіа не проводилось навчань 

відповідної тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Захист жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів 

7. Удосконалення 

системи захисту жінок і 

дівчат, які постраждали 

від конфліктів 

1) організація та проведення 

навчань особового складу з 

питань пов'язаних із 

захистом та наданням 

Психологами Харківського прикордонного проводиться робота з постраждалими в зоні проведення  

антитерористичної операції. 

 В лютому 2017 року із залученням представників товариства Червоного Хреста для начальників 

відділів прикордонної служби відбувся семінар з надання допомоги постраждалим від конфліктів та 
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(ідентифікація, створення 

системи допомоги, 

інформування про 

допомогу)  

допомоги постраждалим від 

насилля в зоні проведення 

антитерористичної операції 

насильства під час проведення антитерористичної операції. 

2) удосконалення порядку 

 взаємодії суб'єктів, які 

здійснюють заходи у сфері 

попередження насильства, 

зокрема щодо жінок, які 

постраждали від 

зґвалтування та інших форм 

насильства 

Робочою групою м. Харкова розроблено методичні рекомендації з удосконалення порядку 

взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері попередження насильства, зокрема щодо жінок, які 

постраждали від зґвалтування та інших форм насильства. 

 

3) створення у м. Харкові 

тимчасового притулку для 

жінок та дівчат, які 

постраждали від насильства 

2 грудня 2016 року у м. Харкові відкрито Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства. У 

2017 році спеціалістами вищезазначеного закладу надано допомогу 53 особам (50 жінок і 3 дитини). 

 

4) забезпечити діяльність 

мобільних бригад 

психосоціальної допомоги 

постраждалим від гендерно-

зумовленого насильства у м. 

Харкові 

В рамках проекту Фонду народонаселення ООН з протидії гендерно-обумовленому насильству в 

області  продовжували роботу  4 мобільні групи (2 – м. Харків, 1 – Лозівський район, 1 - Ізюмський 

район), які  надавали соціально-психологічні послуги особам, які пережили насильство. До складу 

мобільних груп входять 3 спеціаліста (психолог, спеціалісти із соціальної роботи, соціальний 

працівник).  

5) створення та 

оприлюднення реєстру 

установ (організацій), які 

надають послуги із захисту і 

підтримки жертв гендерно-

зумовленого насильства 

З метою інформування населення про надання соціальних послуг, в тому числі із захисту і 

підтримки жертв гендерно-зумовленого насильства щороку в області формується реєстр суб`єктів-

надавачів соціальних послуг. Вищезазначений реєстр розміщується на офіційному веб-сайті 

Харківської обласної державної адміністрації. 

 V. Допомога та реабілітація постраждалих від конфліктів 

8. Створення системи 

всебічної допомоги 

постраждалим від 

конфліктів  

1) розроблення алгоритму 

дій посадових осіб щодо 

надання допомоги 

постраждалим від конфліктів 

та насильства під час 

проведення 

антитерористичної операції 

Психологами Харківського прикордонного проводиться робота з постраждалими в зоні проведення  

антитерористичної операції. 

 В лютому 2017 року із залученням представників товариства Червоного Хреста для начальників 

відділів прикордонної служби відбувся семінар з надання допомоги постраждалим від конфліктів та 

насильства під час проведення антитерористичної операції. 

2) забезпечення надання 

безоплатної первинної 

правової допомоги 

постраждалим від 

Протягом звітного періоду в напрямку роботи з надання безоплатної первинної правової допомоги 

працівниками Головного територіального управління юстиції у Харківській області надано 4489 

безоплатних консультацій з правових питань. 

Разом з тим, структурними підрозділами Головного територіального управління юстиції у 
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конфліктів, гендерно-

зумовленого насильства, 

зокрема сексуального 

Харківській області забезпечується надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним 

особам, учасникам АТО. Було надано безоплатну первинну правову допомогу 731 внутрішньо 

переміщеній особі, 127 – учасникам АТО. 

Звернень осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі, протягом звітного періоду не було.  

 

3) сприяння залученню 

міжнародної технічної 

допомоги для підтримки 

осіб, постраждалих від 

конфліктів. 

Протягом року 2017 року в Харківській області діяли наступні проекти і програми, направлені на 

забезпечення першочергових потреб осіб, постраждалих від конфлікту: 

Благодійний Фонд «Карітас України» та Благодійний Фонд «Карітас Харків»: 

- Проект «Створення робочих місць для нового життя. Гранти для роботодавців», який впроваджується 

зі сприянням CRS. Надавалась допомога у розмірі 30 000 на створення та облаштування додаткового 

робочого місця для ВПО. 

- Проект «Підтримка підприємців серед ВПО». Надавалась можливість отримати фінансування на 

започаткування або відновлення підприємницької діяльності у розмірі від 20 000 до 25 000 грн. 

 У Харкові фінкціонує IDP (Independent Development People) Business Space –соціальний бізнес-

простір. Резидентами є грантери фонду, люди різноманітних професій, які під одним дахом 

відновлюють втрачений або будують новий бізнес. Простір включає в себе: 

- коворкінг на 25 робочих місць; 

- івент-зону для заходів, презентацій та ін. (50 місць); 

- навчальну зону для майстер-класів, тренінгів та ін. (20 місць); 

-  зону для проведення переговорів (6 місць). 

- «IDP business school» - школи для підприємців, яка дозволить отримати знання для успішного 

розвитку бізнесу. 

Міжнародна організація з міграція (МОМ): 

- Проект «Підтримки працевлаштування ВПО, учасників бойових дій, та членів місцевих громад» за 

підтримки Європейського Союзу. Мета проекту: інтеграція та об'єднання внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО) та членів приймаючих громад, шляхом соціальної згуртованості населення та миробудівництва. 

Для учасників проекту проводились тренінги та надавались гранти від 400 до 2150 євро на закупівлю 

обладнання або на оплату курсів перекваліфікації. 

- Проект «Новий відлік».Третя фаза проекту впроваджується в рамках «Програми сприяння розвитку 

малого та середнього підприємництва в Харківській області на 2016-2020 рік» за підтримки 

Міжнародного Благодійного Фонду «Відродження» та спрямований на підтримку, започаткування, 

розвиток або відновлення підприємницької діяльності для внутрішньо переміщених осіб, учасників 

АТО та членів їх родин.  

У зв’язку зі значною кількістю бажаючих долучитись до проекту, організаторами було прийнято 

рішення запустити  

- проект «Новий відлік. Малі міста» за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) для представників Балаклійського, Чугуївського, Первомайського та Лозівського районів 

Харківської області. 

Агентство США з міжнародного розвитку USAID: 

- Проект «Економічні можливості постраждалим від конфлікту». Надається підтримка у створенні 
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робочих місць для ВПО та започаткуванні власного бізнесу переселенців. Реципієнтом та виконавцем 

проекту є Міжнародний благодійний фонд «Український жіночий фонд»; бенефіціар – Міністерство з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. 

- Проект «Порада. Підтримка. Допомога – 2017». Проект реалізувався за допомогою Міжнародного 

Благодійного Фонду «Відродження» та Благодійного Фонду «Допомога ветеранам АТО» протягом 

липня-грудня 2017 року. Учасникам АТО, членам сімей загиблих надавались юридична допомога та 

консультації з правових питань. 

У рамках Програми «Спеціальна ініціатива «Україна», впровадженої Німецьким товариством 

міжнародного співробітництва "Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за 

дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (BMZ), з метою підтримки 

громад у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб, впроваджується проект 

громадської організації Куп’янського міського товариства інвалідів-волонтерів та інвалідів локальних 

війн «Вікторія». Проектом передбачається створення реабілітаційного центру для наступних категорій 

громадян: особи з інвалідністю м. Куп'янська та Куп'янського району та члени їх родин, воїни АТО, 

внутрішньо переміщені особи з інвалідністю м. Куп'янська та Куп'янського району. 

3 березня 2017 за фінансової підтримки уряду Японії та НАТО в м. Харків при інституті 

протезування працює модульний басейн для можливості застосування гідротерапевтичних процедур, 

направлених на реабілітацію учасників АТО. 

4) розроблення та 

впровадження програм 

реабілітації та реінтеграції 

осіб, які постраждали від 

конфліктів та насильства, 

внутрішньо переміщених 

осіб, учасників 

антитерористичної операції 

та їх сімей із врахуванням 

потреб жінок і дівчат 

За рішенням Міжвідомчого координаційного штабу України з питань, пов’язаних із соціальним 

забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів 

проведення антитерористичної операції, з жовтня 2014 року Харківська область почала працювати, як 

транзитний регіон для внутрішньо переміщених осіб. 

З початку проведення антитерористичної операції на сході України станом на 01.01.2018 

місцевими органами соціального захисту населення обліковано 121,4 тис. внутрішньо переміщених осіб 

(95,7 тис. сімей).  

Щомісячну адресну допомогу на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг, призначено 165,1 тис. сім’ям. Протягом 2017 року на ці цілі профінансовано 298,1 млн. грн . 

В районах та містах області організовано проведення роботи щодо залучення учасників 

антитерористичної операції до соціальної та професійної адаптації, зокрема навчання, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації. Інформаційно-роз’яснювальною роботою щодо можливості її проходження 

охоплено 7,8 тис. учасників АТО. 

У 2017 році за бюджетною програмою 2505150 «Заходи з психологічної реабілітації, соціальної та 

професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників 

антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» за напрямом соціальна та професійна 

адаптація учасників антитерористичної операції місцевими управліннями соціального захисту 

населення області укладено 254 договори про надання послуг із профадаптації 287 учасникам 

антитерористичної операції на суму 1347,1 тис. грн.  

 

5) забезпечення надання 

комплексної допомоги 

Комплекс соціальних послуг та психологічна підтримка особам, які постраждали від насильства за 

ознакою статі, домашнього насильства надається через мережу центрів соціальних служб для сім`ї, 
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постраждалим від гендерно-

зумовленого насильства на 

базі діючої мережі закладів, 

установ та організацій, які 

працюють у цій сфері 

дітей та молоді. 

Протягом 2017 року надійшло 2192 повідомлення стосовно 2053 сімей та осіб, в яких мали місце 

випадки вчинення насильства, з них 1645 сімей були поставлені на облік сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах з причини вчинення насилля в сім’ї, з них у 135 сім’ях підтверджені 

факти жорстокого поводження з дітьми. 135 сімей та 42 особи було взято під соціальний супровід 

центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, 1510 сімей і 1749 осіб охоплені соціальною 

роботою за карткою отримувачів послуг. 

 В області функціонує 3 спеціалізовані формування «Телефон Довіри» (на базі центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді Київського району м. Харкова та Харківського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»,  Харківської міської студентської лікарні), лінія 

психологічної допомоги благодійної громадської організації “Дім людини” (057)759-76-76 працює 

щоночі),  3 “телефоні гарячі лінії” (на базі ” Станції “Харків” (0 800 302 911, 066 496 96 11), ГО 

“Асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій” (098 523 37 62), Всеукраїнського 

благодійного фонду “Деполь Україна” (097 336 60 49; 099 752 49 78; (057) 709 83 46). 

6) підтримка жіночих 

ініціативних груп, 

проведення груп підтримки 

та самодопомоги для 

постраждалих від конфліктів 

з урахуванням потреб дівчат 

та хлопців, жінок і чоловіків 

Впродовж травня 2016 – травня 2017 рр. у Харківському регіоні Центром гендерної культури у 

партнерстві із Українським жіночим фондом за підтримки фонду Чарльза Стюарта Мотта (Канада) 

реалізувався проект «ВПО та приймаючі громади: розбудова толерантності через діалог». 

Метою проекту є посилення громад та надання їм допомоги у напрацюванні рішень у відповідь на 

різні проблеми, що виникають у нових умовах, забезпечення «м’якої» інтеграції у громади вимушених 

змінити своє життя жінок та налагодження їхньої взаємодії із місцевою владою. 

Здобутки проекту : 

- розроблено і проведено базовий курс для жінок ВПО для безконфліктної комунікації та планування 

(16 тренінгів, охоплено 115осіб); 

- підвищені тренінги для ініціативних жінок ВПО з активізації громади  ( 2 тренінги, охоплено  40 осіб); 

- щотижневі індивідуальні та групові консультації ( понад 100 групових, 50 індивідуальних 

консультацій  у т. ч. з питань управління проектами, інформаційних технологій, можливостей для 

жінок, взаємовідношень із дітьми, іміджу тощо; 

- тренінги для вчительства (3 тренінги для вчительства з використання діалогових практик, охоплено 60 

осіб. 

Під час реалізації проекту було організовано роботу дитячої групи (охоплено 46 осіб). 

 

 

 

 

 

VI. Моніторинг впровадження Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року 

9. Оцінка впливу та 

ефективності 

впровадження 

1) підготовка доповіді про 

реалізацію «Національного 

плану дій з виконання 

Стан виконання Регіонального плану заходів з реалізації "Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року" заслухано на 

засіданні Координаційної ради  з питань сім`ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, 
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Національного плану дій 

з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 

"Жінки, мир, безпека" на 

період до 2020 року 

резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 "Жінки, мир, безпека" 

на період до 2020 року» на 

території Харківської 

області. 

запобігання насильству в  сім`ї та протидії торгівлі людьми 31 березня 2017 року. 
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