
Додаток 1 до листа Мінсоцполітики  

від ___________№ ________________ 
 

Інформація про стан виконання завдань і заходів Національного плану дій 

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

по Хмельницькій області  за 2017 рік 

 

Найменування 

завдання  

Найменування 

показника 
Захід 

Відповідальні за 

виконання заходу  
Стан виконання 

I. 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 

кількість розроблених 

рекомендацій з 

урахуванням потреб 

жінок у запобіганні 

конфліктам 

1) проведення 

досліджень корінних 

причин виникнення 

конфліктів та їх впливу 

на жінок і дівчат, у тому 

числі стосовно ризиків 

гендерно-зумовленого 

насильства, доступу до 

правосуддя 

Мінсоцполітики 

Міноборони 

МВС 

ДСА (за згодою) 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою)  

Національна академія 

наук (за згодою) 

  

Дослідження не проводились 

кількість впроваджених 

рекомендацій 

 
 

 

кількість розроблених 

моніторингових карток 

областей 

2) розроблення 

регіональної 

моніторингової картки 

стану справ щодо 

захисту, надання 

допомоги та реабілітації 

постраждалих від 

гендерно-зумовленого 

насильства, а також 

участі жінок у 

встановленні миру та 

запобіганні конфліктам 

Мінсоцполітики 

Міноборони 

МОЗ 

ДСА (за згодою) 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

 

 
Не розроблено 

 

кількість підготовлених 

пропозицій щодо 

включення жінок  до 

складу учасників 

3) аналіз практик та умов 

забезпечення участі 

жінок у міжнародних 

миротворчих процесах, 

Міноборони 

МЗС 

Мінсоцполітики 

Адміністрація 
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миротворчих процесів переговорних групах, 

багатосторонніх заходах 

щодо протидії зовнішнім 

та внутрішнім 

безпековим викликам та 

загрозам 

Держприкордон-

служби 

МВС 

міжнародні організації 

(за згодою)  

 

кількість розроблених 

пропозицій  

4) проведення аналізу 

застосування 

міжнародного досвіду, 

наявних навчальних 

програм з питань 

конфліктів, вимушеного 

переселення, 

роззброєння, 

демобілізації, 

реінтеграції, доступу до 

правосуддя 

Мінсоцполітики 

Міноборони 

МВС 

ДСНС 

МОН 

СБУ (за згодою) 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

 

2. Оцінка впливу кризи 

на інфраструктуру, 

організацію та 

функціонування системи 

надання послуг 

кількість проведених 

оцінок потреб 

населення в умовах 

конфлікту,  відсотків 

1) проведення оцінки 

потреб населення в 

умовах конфлікту в 

медичній, гуманітарній 

допомозі, освітніх, 

адміністративних 

послугах та послугах 

працевлаштування, 

наданні права на 

безоплатну первинну та 

вторинну правову 

допомогу з урахуванням 

віку, статі, стану 

здоров’я та місця 

проживання 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації МОЗ 

МОН 

Мін’юст 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

За підтримки Управління Верховного комісара ООН у 

справах біженців (УВКБ ООН) та представництва Данської 

Ради у справах біженців на території   області протягом 2015 – 

2017р.р. Хмельницькою обласною громадською організацією 

«Подільська правова ліга» реалізовано проект «Юридична 

підтримка ВПО та постраждалого від конфлікту населення в 

Україні». 

За підтримки Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) та представництва Данської Ради у справах 

біженців у партнерстві ВМГО «Вінницька правозахисна група» 

на території  нашої області  Хмельницькою обласною 

громадською організацією «Подільська правова ліга» 

реалізовано проект  «Соціально-правовий захист, 

життєзабезпечення та екстрена підтримка постраждалих від 

конфлікту груп  населення південного сходу України». 

 Мета проектів – забезпечити внутрішньо переміщеним 

особам, які постраждали від конфлікту на сході України та АР 

Крим  вільний доступ до юридичної консультації та підтримки 

з можливим безкоштовним супроводом справ з відновлення 

порушених прав у відповідних державних органах і судах. 

В рамках проектів ГО «Подільська правова ліга» 

проведено  інформаційні  кампанії для  внутрішньо  

переміщених осіб  у всіх  районах та містах області. Охоплено 

близько 2000  внутрішньо  переміщених осіб. 

 

кількість проведених 

оцінок потреб 

населення у соціальних 

2) проведення оцінки 

потреб населення у 

соціальних послугах 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації  

Станом на 01.01.2018 року державну соціальну 

допомогу на дітей,  малозабезпеченим сім’ям,  інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам, які переселилися з АР Крим і 
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послугах, відсотків  м.Севастополь  призначено допомогу - 54 особам, виплачено – 

54 особам.  

З Луганської та Донецької областей призначено 

допомогу 671 особі, виплачено – 671 особі. 

Звернулись за призначенням грошової адресної допомоги для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг 7891 сім’я внутрішньо 

переміщених осіб. Станом на 01.01.2018 року призначено 

адресну допомогу – 7594 сім’ям. 

 

 

кількість розроблених 

рекомендацій 

3) проведення оцінки 

доступу до медичних 

послуг жінок та 

чоловіків, зокрема, осіб з 

інвалідністю, громадян 

похилого віку, ВІЛ-

позитивних осіб, 

вагітних жінок, 

малолітніх дітей під час 

конфліктів та у 

постконфліктний період  

Мінсоцполітики МОЗ 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

На виконання заходів щодо реалізації Державної програми 

протидії торгівлі людьми в лікувально-профілактичних закладах 

області проводиться індивідуальна профілактична робота з 

особами, які можуть стати об’єктами торгівлі, жінками, 

потенційними жертвами насилля в сім'ї. У процесі консультування 

та в межах здійснення статевого виховання при обласному центрі 

та районних (міських) кабінетах планування сім’ї проводяться 

тематичні заняття з питань запобігання торгівлі людьми, 

насильству в сім'ї. 

За оперативними даними станом на 29.12.2017 року до ЛПЗ 

області звернулись 463 громадянина (275 сімей), які прибули з 

АРК: з них 296 дорослих, (в т.ч. 19 вагітних, 18 з них народили) та 

167 дітей. За місцем проживання: м.Хмельницький 100, м.Кам.-

Подільський 30, м.Нетішин 27, Білогірський район 9, 

Віньковецький 13, Волочиський 17,  Городоцький 8, 

Деражнянський 28, Дунаєвецький 38, Ізяславський 17, 

Кам.Подільський район 30, Красилівський 4, Летичівський 10, 

Новоушицький 3, Полонський 9, Славутський 19, 

Старокостянтинівський 33, Старосинявський 7, Теофіпольський 3, 

Хмельницький 3, Чемеровецький 6, Шепетівський 26, 

Ярмолинецький 23. 

Організоване стаціонарне лікування 68 пацієнтам, 

амбулаторне лікування 167 пацієнтам, медичних оглядів та 

консультацій проведено 591.  

За оперативними даними станом на 29.12.2017 року до ЛПЗ 

області звернулись 3814 громадян (2273 сім'ї) з районів 

проведення АТО: з них 2599 дорослих, в т.ч. 74 вагітних (72 

народили) та 1215 дітей. Зокрема, з Донецької області — 2047 осіб 

(1377 дорослих та 670 дітей), Луганської області — 1767 осіб (1222 

дорослих та 545 дітей). За місцем проживання: м.Хмельницький 

1102, м.Нетішин 179, м.Кам'янець-Подільський 78, Білогірський 3, 

Віньковецький 97, Волочиський 154, Городоцький 271, 

Деражнянський 19, Дунаєвецький 26, Ізяславський 35,  Кам'янець-

Подільський район 42, Красилівський 20, Летичівський 33, 

кількість впроваджених 

рекомендацій,  

відсотків 
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Новоушицький 190, Полонський 160, Славутський 405, 

Старосинявський 66, Старокостянтинівський 380, Теофіпольський 

137, Хмельницький 62, Чемеровецький 15, Шепетівський 144, 

Ярмолинецький 196.   

Організоване стаціонарне лікування 690 пацієнтам, 

призначено амбулаторне лікування 1162 пацієнту, медичних 

оглядів, консультацій проведено 4171. 

В обласні заклади третинного рівня надання медичної 

допомоги звернулась 350 (в т.ч. 23 дитини) переміщених осіб. З 

них 95 особам встановлена ступінь стійкої втрати працездатності 

на обласній та міжрайонних медико-соціальних комісіях.   

Із загальної кількості внутрішньо-переміщених осіб, дана 

категорія населення не враховується у формулі розподілу медичної 

субвенції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

19 серпня 2015 р. № 618. 

Питання організації та надання медичної, психологічної, 

реабілітаційної допомоги перебуває на  контролі в Департаменті 

охорони здоров’я та керівників ЛПЗ області.  

 

кількість підготовлених 

висновків з 

рекомендаціями  

4) проведення аналізу та 

розроблення 

рекомендацій щодо 

створення необхідної 

інфраструктури з 

урахуванням потреб 

дівчат та хлопців, жінок 

та чоловіків, зокрема 

осіб з інвалідністю 

Мінсоцполітики 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

 Не розроблялись 

3. Координація 

діяльності суб’єктів 

взаємодії, які працюють 

над впровадженням 

резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 

кількість проведених 

засідань регіональних 

міжвідомчих 

координаційних рад  

1) активізація діяльності 

регіональних 

міжвідомчих 

координаційних рад з 

питань запобігання 

насильству в сім’ї, 

гендерної рівності та 

протидії торгівлі людьми 

з метою розгляду на них 

питань виконання 

резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

27 грудня 2017 року відбулось засідання обласної 

координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї  та 

протидії торгівлі людьми на якому розглядалось питання про 

хід реалізації в області Національного плану дій з виконання  

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

період до 2020 року . 

 

 

 
кількість залучених до 

засідань рад суб’єктів 

взаємодії, які 

працюють над 

впровадженням 

резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 

 

У   засіданні    Координаційної    ради    взяли    участь      

представники  структурних підрозділів облдержадміністрації,  

Головного управління Національної  поліції України в 

Хмельницькій області, громадських організацій «Подільський 

центр  «Гендерна рада»,  «Есперо»,  благодійного фонду 

«Ксена». 
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впровадження рішень 

за рекомендаціями 

міжвідомчих 

координаційних рад, 

відсотків 

  

На засіданні координаційної ради прийнято відповідні 

рішення, які надіслані на райдержадміністрації, міські 

виконавчі комітети області для розгляду та подальшого 

виконання.   

 
кількість проведених 

засідань 

2) забезпечення 

діяльності Міжвідомчої 

робочої групи з питань 

виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 

та координації між 

суб’єктами взаємодії, які 

працюють над 

впровадженням 

резолюції 

Мінсоцполітики 

Мінмолодьспорт 

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

МВС 

МЗС 

Мін’юст 

МОЗ 

Міноборони 

ДСНС 

ДСА (за згодою) СБУ 

(за згодою) громадські 

об’єднання та 

міжнародні організації 

(за згодою) 

 

 
кількість розглянутих 

випадків порушень,  

відсотків 

3) забезпечення 

належного реагування на 

випадки правопорушень, 

пов’язаних з гендерно-

зумовленим насильством 

на території проведення 

антитерористичної 

операції та у регіонах з 

найбільшою кількістю 

внутрішньо переміщених 

осіб 

МВС 

Міноборони 

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

Мінсоцполітики 

СБУ (за згодою) 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

Станом на 01.01.2018 року  на території області 

перебуває 7000 переселенців, з них 1721 дітей, 2152 

пенсіонери, 375 інвалідів. 

 

 
кількість реалізованих 

соціальних проектів 

4) здійснення 

соціального замовлення 

для реалізації програм та 

проектів у сфері протидії 

гендерно – зумовленому  

насильству, надання 

допомоги постраждалим 

від конфліктів, 

забезпечення гендерної 

рівності під час ліквідації 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації  

об’єднання та 

міжнародні організації 

(за згодою) 

 З листопада 2016 року по квітень 2017 року в області 

реалізовано проект «Сприяння ефективній імплементації 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325». Виконавець обласного  проекту  - громадська 

організація «Подільський центр «Гендерна рада». Протягом 

грудня 2016 року  проведено 2 семінари з елементами тренінгу 

для  представників структурних підрозділів (управлінь 

(відділів) зв’язків з громадськістю,  соціального захисту 

населення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

освіти і науки, центрів зайнятості) райдержадміністрацій та 

 
кількість наданих 

соціальних послуг у 

рамках проектів 
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наслідків конфлікту міськвиконкомів. 

 

4. Організація фахової 

підготовки кадрів 

кількість розроблених 

навчальних програм 

1) розроблення 

навчальних програм із 

впровадження резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325, 

гендерних аспектів 

вимушеного 

переселення, 

роззброєння, медіації, 

демобілізації, 

реінтеграції, доступу до 

правосуддя з метою їх 

подальшого включення 

до навчальних планів 

вищих навчальних 

закладів системи безпеки 

та оборони, а також до 

програм курсів 

підвищення кваліфікації 

Міноборони 

МВС 

ДСНС 

СБУ (за згодою) МОН 

Мінсоцполітики 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

 

В рамках реалізації проекту з надання безкоштовної юридичної 

допомоги для малозабезпечених верств населення в т.ч. 

внутрішньо переміщених осіб спільно з представниками 

Головного територіального управління юстиції у 

Хмельницькій області, обласною громадською організацією 

«Подільська правова ліга», Хмельницьким місцевим центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

юридичною клінікою Хмельницького університету управління 

та права реалізується проект скайп-консультування для 

малозабезпечених громадян та осіб, що опинились в складних 

життєвих обставинах віддалених населених пунктів області. У 

звітному періоді проведено 3 скайп-консультування. В 

бібліотеці організовано постійнодіючу 

виставку «На допомогу правовій освіті 

населення». Виставку доповнено  скринькою 

Громадської приймальні Головного 

територіального  управління юстиції у 

Хмельницькій області з надання безоплатної 

первинної правової допомоги «Запитай в 

юриста». Відвідувачі бібліотеки, в тому числі 

внутрішньо переміщені особи, мають можливість 

залишити у скриньці свої запитання правового 

характеру, працівники громадської приймальні 

приймають їх до розгляду та у визначений 

термін надають роз’яснення 

 кількість проведених 

навчань 

2) проведення навчань 

військово-службовців, 

працівників 

правоохоронних органів, 

у тому числі керівного 

складу, щодо 

застосування позитивних 

дій у діяльності 

правоохоронних органів, 

Збройних Сил, а також з 

питань протидії 

сексуальному насильству 

в умовах конфліктів, 

порядку здійснення 

захисних та 

Міноборони 

МВС 

ДСНС  

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

СБУ (за згодою) 

 

 
кількість осіб, які 

пройшли навчання і 

будуть направлені в 

райони проведення 

антитерористичної 

операції, 

Мінсоцполітики МОН 

МОЗ 

Мін’юст 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

обласні, Київська 

міська 

Головним територіальним  управлінням юстиції  у 

Хмельницькій області проведено 2  навчальних семінари  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, 48 інформаційно-просвітницьких 
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реабілітаційних заходів 

для жінок, постраждалих 

від конфліктних та 

кризових ситуацій, 

протидії поширенню 

ВІЛ/СНІДу 

держадміністрації  заходів, спрямованих на формування у молоді стійких 

переконань щодо норм культури миру, толерантності,  протидії 

конфліктам (задіяно 1643 особи). 

Протягом року спеціалістами центрів соціальних 

служб для сім` ї, дітей та молоді проведено інформаційно – 

просвітницькі заходи (лекції, бесіди, відео лекторії) на теми: 

«Якщо є насильство в сім’ї – мовчати не треба» «Не бійтеся 

шукати допомоги», «Зумій захистити себе»,“ «Жертви 

мовчання», «Рівень обізнаності неповнолітніх щодо насильства 

над дітьми», «Любов, довіра і увага – найкращий захист від 

насильства», «Сім `я простір без насильства», «Міфи та 

реальність про ВІЛ /СНІД», «Конфлікти та шляхи їх 

вирішення», „Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу”, „Попередження 

сімейного неблагополуччя”, „Попередження насильства в сім'ї 

та жорстокого поводження з дітьми”. 

Здійснено трансляцію в громадських місцях 4 аудіо-

роликів, загальною кількістю виходів - 120 трансляцій, 10 

відеороликів, загальною кількістю 500 трансляцій. Вийшло в 

ефір 5 телепередач, 5 радіо передач за участю спеціалістів 

ЦСССДМ. Проведено 220 піар-заходів (круглі столи, акції, 

соціальні свята, групова робота). 

 
кількість проведених 

навчань 

 

кількість осіб, які 

пройшли навчання 

3) проведення навчань 

для посадових осіб 

місцевого 

самоврядування та 

державних службовців з 

питань реалізації 

резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325, зокрема щодо 

запобігання та 

врегулювання 

конфліктів, порядку 

взаємодії з надання 

допомоги постраждалим 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

 У Хмельницькому центрі  перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування,  

державних підприємств, установ і організацій під час навчань 

посадових осіб місцевого самоврядування, державних 

службовців та соціальних працівників розглядалися теми 

-  «Реалізація державної сімейної політики з питань 

попередження насильства. Проблеми та шляхи їх 

вирішення»; 

-  «Виявлення осіб, що постраждали від торгівлі людьми 

та надання їм допомоги»; 

-  «Соціальна робота з учасниками антитерористичної 

операції та членами їх сімей. Надання соціальних 

послуг, пільг та державних виплат учасникам АТО та 

членам їх сімей, інвалідам війни, членам сімей 

загиблих учасників АТО»; 

-  «Встановлення психологічного контакту з воїнами 

АТО, та членами їх родин, надання першої 

психологічної допомоги»; 

-  «Про систему безоплатної правової допомоги»; 

-  «Активізація роботи центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді щодо протидії торгівлі людьми, 

запобігання домашньому насильству. Висвітлення 
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роботи центрів в засобах масової інформації»; 

-  «Забезпечення якості надання соціальних послуг 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

відповідними структурними підрозділами та 

відповідальними працівниками з соціальної роботи 

виконкомів об’єднаних територіальних громад. 

Впровадження соціальних стандартів надання 

соціальних послуг»;  

-  «Особливості проведення корекційної програми з 

особами, які вчинили насильство в сім’ї»; 

-  «Психологічний портрет особи, яка вчиняє насильство 

в сім’ї. Методологія проведення тренінгової роботи з 

особами, які вчинили насильство в сім’ї»; 

-  «Роз’яснювальна і профілактична робота органів 

внутрішніх справ з особами, які вчинили насильство в 

сім’ї»; 

-  «Запобігання виникненню конфліктних ситуацій. 

Дотримання норм культури ділового спілкування»; 

-  «Психіатричні прояви розладів осіб схильних до 

насильства»; 

-  «Механізми психологічного захисту у сучасному 

інформаційному просторі»; 

-  «Механізми надання пільг та державних допомог, які 

надаються державою для сімей з дітьми, сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах»; 

-  «Практичні аспекти організації роботи територіальних 

центрів соціального обслуговування»; 

-  «Гендерні аспекти розвитку сучасного суспільства». 

Зазначені теми розкривалися на 26 заняттях. Кількість 

осіб, які були ознайомлені з ними – 631. 

 
кількість проведених 

навчань 

4) 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 

Мінсоцполітики МОН 

МОЗ 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

23.06. 2017 року 7  працівників  обласного, районних та 

міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

взяли участь у тренінгу на тему «Розбудова потенціалу з 

метою реалізації гендерно-чутливих інтервенцій зі зменшення 

шкоди в Україні». 

     У тренінгу на тему «Основи врахування аспектів конфлікту 

та розбудова миру», який відбувся 25.09.2017р. взяла участь 

психолог обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді. 
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постраждалим від 

конфліктів, сексуального 

насильства з 

урахуванням потреб 

постраждалих від 

конфліктів, у тому числі 

особливих потреб людей 

з інвалідністю, осіб 

похилого віку 

 

 
—“— 5) проведення для 

педагогічних працівників 

та батьків навчань з 

питань особливостей 

безпеки життєдіяльності 

дівчат та хлопців, 

зокрема щодо 

поводження з 

вибухонебезпечними 

предметами, здійснення 

психологічної підтримки 

з питань подолання 

психологічних травм у 

дівчат та хлопців, які 

постраждали від 

конфліктів 

МОН 

ДСНС Мінсоцполітики 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

Для підвищення ефективності роботи педагогів, 

збереження часу у підготовці проведення тренінгових вправ, 

на сайті науково-методичного центру виховної роботи та 

позашкільної освіти створено окремі посилання на програму 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».  

Регулярно проводяться семінари для голів 

методоб’єднань класних керівників області, методистів 

позашкільних навчальних закладів на теми: «Впровадження 

програми виховної роботи з питань створення безконфліктного 

середовища на принципах толерантності»;  «Сучасні виклики 

ситуації торгівлі жінками. Шляхи протидії»; відеолекторії «Що 

потрібно знати  про гендер»; інтернет-семінар для методистів з 

виховної роботи «Планування роботи класного керівника з 

питань дотримання принципів гендерності». 

 

 
кількість осіб, які 

пройшли навчання 

 
кількість жінок, які 

пройшли навчання та 

взяли участь у 

миротворчих заходах  

6) проведення тренінгів з 

теорії і практики 

встановлення миру, 

примирення та участі у 

миротворчих процесах 

для жінок, які 

залучаються до 

проведення 

безпосередніх заходів 

врегулювання 

конфліктних та кризових 

ситуацій, участі у складі 

миротворчого персоналу 

та контингенту, 

переговорних процесів 

тощо 

Мінсоцполітики 

Міноборони 

МВС 

МЗС 

СБУ (за згодою) 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою)  

 

 
кількість проведених 

тренінгів 

Не проводились 

II. Участь жінок у встановленні миру 
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5. Розширення участі 

жінок у розбудові та 

встановленні миру,  

формуванні культури 

миру  

кількість жінок, які 

беруть участь у 

міжнародних 

миротворчих 

операціях,  відсотків 

1) забезпечення участі 

жінок у міжнародних 

операціях з підтримання 

миру та безпеки 

Міноборони 

МВС 

МЗС 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

 

 
кількість жінок у 

переговорних групах, 

відсотків  

2) забезпечення участі 

жінок у міжнародних 

миротворчих процесах, 

переговорних групах, 

багатосторонніх заходах 

щодо протидії зовнішнім 

та внутрішнім 

безпековим викликам та 

загрозам 

МЗС 

Міноборони 

МВС 

ДСНС 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

 

 
кількість жінок на 

керівних посадах у 

військово-цивільних 

адміністраціях,  

відсотків 

3) забезпечення участі 

жінок у роботі військово-

цивільних адміністрацій, 

утворених на території 

Донецької та Луганської 

областей 

Міноборони 

СБУ (за згодою) 

Донецька, Луганська 

обласні 

держадміністрації 

 

 
кількість жінок у 

моніторингових місіях, 

відсотків 

4) забезпечення участі 

жінок у моніторингових 

місіях та міжнародних 

безпекових організаціях 

Міноборони 

МВС 

МЗС 

обласні, Київська 

міська  

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

Не брали участі 

 
кількість жінок, 

представлених у 

секторі безпеки, 

оборони та силових 

структурах,  відсотків 

 

кількість розроблених 

та впроваджених 

планів позитивних дій 

5) розширення 

представництва жінок у 

секторі безпеки та 

оборони, силових 

структурах шляхом 

впровадження 

позитивних дій з 

використанням 

міжнародного досвіду 

Міноборони 

МВС  

Адміністрація 

Держприкордон-

служби  

СБУ (за згодою) 

Мінсоцполітики ДСНС 

 

 
кількість розробленої 

продукції 

6) розроблення 

тематичних програм та 

соціальної реклами для 

розміщення у засобах 

масової інформації щодо 

Мінсоцполітики  

МІП 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 
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гендерних аспектів 

запобігання та 

врегулювання конфліктів 

 
кількість проведених 

заходів 

7) поширення 

тематичних програм та 

соціальної реклами у 

засобах масової 

інформації щодо 

гендерних аспектів 

запобігання та 

врегулювання конфліктів 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

Обласним, районними, міськими центрами 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2017 року 

виготовлено та розповсюджено соціальної реклами з питань 

попередження насильства в сім’ї - 2 вида плакатів загальною 

кількістю 38шт., 26 видів буклетів загальною кількістю 3085 

шт., 29 видів листівок загальною кількістю 2986 шт. 

III. Запобігання конфліктам та насильству 

6. Підвищення 

обізнаності населення з 

питань безпечної 

поведінки під час 

перебування в районі 

проведення 

антитерористичної 

операції, населеному 

пункті, розташованому 

на лінії зіткнення, та на 

тимчасово окупованих 

територіях 

кількість проведених 

заходів 

 

 

 

кількість осіб, які 

брали участь у заходах 

1) проведення 

інформаційно-

просвітницьких заходів 

щодо забезпечення 

особистої та колективної 

безпеки населення на 

територіях, де 

відбуваються або 

відбувалися воєнні дії, 

навчання заходам 

безпеки з урахуванням 

гендерних аспектів, 

особливих потреб людей 

з інвалідністю, осіб 

похилого віку 

Мінсоцполітики 

Міноборони 

МОЗ 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

Не проводились 

7. Запобігання та 

протидія насильству 

щодо жінок 

кількість розроблених 

нормативно-правових 

актів  

1) удосконалення 

законодавства з питань 

попередження та 

протидії всім формам 

насильства щодо жінок, 

надання допомоги 

постраждалим від 

гендерно-зумовленого 

насильства, особливо від 

зґвалтування та інших 

форм сексуального 

насильства із врахування 

потреб постраждалих від 

конфліктів, у тому числі 

особливих потреб людей 

з інвалідністю 

Мінсоцполітики 

Міноборони 

МВС 

ДСНС 

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

МОН 

МОЗ 

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради VII 

скликання від 21.04.2016 № 42-5/2016 затверджено обласну 

програму «Про обласну соціальну програму підтримки сім'ї, 

запобігання  та протидії  домашньому насильству  на період до 

2020 року». 

При обласному центрі соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді створено сайт, на якому розміщені телефони 

національних безкоштовних гарячих ліній з питань протидії торгівлі 

людьми та попередження насильства  в сім`ї та інформація щодо 

попередження насильства та жорстокого поводження. 

Забезпечено діяльність державного закладу “Хмельницький 

обласний центр соціально-психологічної допомоги”.  

Спільно з правоохоронними органами  проведено 

просвітницько - профілактичні заходи для учнівської та 

студентської молоді з питань попередження насильства в сім'ї, 

з роз'яснення вимог чинного законодавства про 
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відповідальність неповнолітніх осіб за скоєння злочинів і 

правопорушень, відповідальність батьків за виховання дітей, 

попередження вживання алкогольних, тютюнових і 

наркотичних речовин. 

Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації уклав договір про співпрацю з 

Лабораторією діагностики і профілактики девіантної поведінки 

Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка щодо впровадження на території 

Хмельницької області програми профілактики сімейного 

насильства серед молодих пар.  

        Широко використовуються засоби масової інформації, де 

в окремих рубриках та циклах оприлюднюються випадки 

насильства в сім’ях та їх наслідки, проводиться просвітницька 

робота. На противагу продукції, яка пропагує жорстокість, 

сексуальну розпусту з метою попередження насильства в сім’ї 

головними спеціалістами ДОЗ облдержадміністрації 

проводились виступи та контролюється висвітлення в засобах 

масової інформації переваг здорового способу життя, 

здійснюється антинаркоманійна, антиалкогольна пропаганда.     

   Медичними працівниками області протягом 2017 року з цих 

питань проведено 83 радіопередачі, 91 телепередачу, 

надруковано 143 статей в пресі, проведено 5241 лекційний 

захід. У молодіжних аудиторіях, трудових колективах області 

проводились лекційні заходи з роз’яснення негативних 

наслідків вживання наркотичних речовин, алкоголю, 

тютюнових виробів на здоров’я, а також, заходи, присвячені 

взаємовідносинам у сім’ї.  

   Окрім того, розроблені та розповсюджені 

інформаційні матеріали для населення щодо руйнівної дії на 

здоров’я і психічний стан людини наркотичних речовин та 

алкоголю. Зокрема, “Пияцтво – шлях до прірви”, “Наркотики – 

смертельна небезпека”, “Подолати зло”, “На нікотиновому 

гачку”, “Поради лікаря молодій сім’ї” тощо 

 

 

 кількість виробленої 

продукції 

2) виготовлення 

просвітницьких 

матеріалів у рамках 

формування в 

суспільстві 

толерантності, культури 

миру, нетерпимості до 

Мінсоцполітики 

Мінмолодьспорт  

МІП 

МОН 

Міноборони 

МВС 

громадські об’єднання 
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проявів дискримінації, 

підвищення обізнаності з 

питань протидії 

гендерно-зумовленому 

насильству в умовах 

конфліктів та у 

постконфліктний період  

та міжнародні 

організації 

(за згодою) 

 
кількість проведених 

кампаній 

 

 

 

 

кількість осіб, 

охоплених кампаніями, 

тис. 

 

 

 

 

кількість повідомлень 

громадян про випадки 

гендерно-зумовленого 

насильства,  відсотків 

3) проведення 

інформаційно-

просвітницьких кампаній 

з 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 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

В березні місяці проведено  навчальний семінар для 

працівників управлінь соціального захисту населення 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів «Подолання наслідків 

гендерно-обумовленого сексуального насильства в умовах 

військового конфлікту», в грудні місяці для структурних 

підрозділів облдержадміністрації.      

В області були розроблені та затверджені 

широкомасштабні заходи, які проходили в рамках обласної 

акції «16 днів проти   насильства». 

В рамках щорічної акції "16 днів проти насильства" службами 

у справах дітей райдержадміністрацій, виконавчих комітетів 

міських (міст обласного значення) рад проведено 

інформаційно – просвітницькі акції та заходи серед дітей 

області. Здійснено 14 виступів у засобах масової інформації, в 

тому числі на радіо та телебаченні – 5, в друкованих виданнях 

– 9. 

В рамках акції спеціалістами центрів соціальних служб 

для сім`ї, дітей та молоді проведено 67 інформаційно – 

просвітницьких заходів (лекції, бесіди, відео лекторії) на теми: 

«Якщо є насильство в сім’ї – мовчати не треба» «Не бійтеся 

шукати допомоги», «Зумій захистити себе», «Жертви 

мовчання», «Рівень обізнаності неповнолітніх щодо насильства 

над дітьми», «Любов, довіра і увага – найкращий захист від 

насильства», «Сім`я простір без насильства», «Міфи та 

реальність про ВІЛ /СНІД», «Конфлікти та шляхи їх 

вирішення», „Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу”, „Попередження 

сімейного неблагополуччя”, „Попередження насильства в сім'ї 

та жорстокого поводження з дітьми”. В закладах освіти  

спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді інформаційно-просвітницькою роботою охоплено 1280 

осіб. 

Проведено 7 круглих столів та 3 семінари  на теми: «Актуальні 

проблеми протидії насильству в сім’ї»; «Гендерна нерівність та 

протидія насильству»; «Особливості роботи з жертвами 

домашнього насильства»; «Відповідальність за скоєння 

злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості»; 
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«Попередження насильства в сім’ї» «Мирна угода з батьками»; 

«Насильству в сім’ї ні» 

Протягом проведення акції у газетах області 

розміщено 30 статей щодо проблематики насильства в сім`ї, 

попередження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, волонтерської 

діяльності. 

Спеціалісти обласного центру соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді взяли участь у 3 радіо та телепередачах на 

тему: - «Домашнє насильство. Ваші дії у разі його 

виникнення»;  «16 днів проти насильства»,  «Насильство в 

сім’ї, його прояви» 

Розповсюджено 920 листівок та буклетів  в громадських місцях 

друкованої продукції  

В усіх загальноосвітніх закладах області проведено 

оперативні тематичні наради для педагогічних працівників та 

проведено єдиний день інформування про Всеукраїнську акцію 

«16 днів проти насильства». Спільно з правоохоронними 

органами  проведено просвітницько - профілактичні заходи для 

учнівської та студентської молоді з питань попередження 

насильства в сім'ї, з роз'яснення вимог чинного законодавства 

про відповідальність неповнолітніх осіб за скоєння злочинів і 

правопорушень, відповідальність батьків за виховання дітей, 

попередження вживання алкогольних, тютюнових і 

наркотичних речовин. До проведення заходів залучалася 

максимальна кількість особового складу служб відділів та 

відділень поліції ГУНП в області, членів громадських 

формувань з охорони громадського порядку, громадських 

організацій. 

 

 
кількість проведених 

навчань 

 

 

кількість осіб, які 

пройшли навчання 

4) проведення навчань 

для представників 

засобів масової 

інформації та мас-медіа 

щодо інструментів 

формування у 

суспільстві 

толерантності, культури 

миру та протидії 

гендерно-зумовленому 

насильству 

Мінсоцполітики 

МІП 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські  об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

Спільно з обласними громадськими організаціями у 

районах та містах області проводяться семінари, тренінги, 

лекції, відкриті виховні години, тематичні виставки – у 

бібліотеках. Розповсюджується друкована література: буклети, 

листівки, плакати тощо. 

Зазначені заходи постійно висвітлюються у 

інформаційних випусках філії НТКУ «Хмельницька 

регіональна дирекція «Поділля-центр», ПЦ «Ексклюзив» та ДП 

ДТА «33 канал». 

Питання гендерного паритету знаходяться у центрі 

уваги інформаційної, соціокультурної діяльності бібліотек 

області: проводяться засідання «круглих столів», диспути, 

правові години. Для забезпечення інформаційних потреб 

користувачів здійснюється комплектування фондів відповідної 
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тематики. 

 В друкованих  засобах масової інформації 

започатковано окремі сторінки, постійні рубрики, де широко 

висвітлюються питання поліпшення становища жінок, 

підвищення їх ролі у суспільстві, посилення контролю за 

додержанням законодавства щодо заборони пропаганди 

насильства, жорстокого, зневажливого ставлення до жінки.  

Крім того, на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації розміщено матеріал з даної тематики. 

Зокрема, «Питання сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі 

людьми – на постійному контролі», "Відбулося засідання 

координаційної ради з гендерних питань", "Протидія торгівлі 

людьми". 

 

 
кількість осіб, які 

брали участь у заходах  

 

 

кількість проведених 

тренінгів, семінарів, 

акцій, фестивалів, 

інформаційно-

просвітницьких акцій 

5) проведення 

інформаційно-

просвітницьких заходів, 

спрямованих на 

формування у молоді 

стійких переконань щодо 

норм культури миру, 

толерантності, 

протидії конфліктам 

Мінсоцполітики 

Мінмолодьспорт МОН 

МІП  

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

Серед учнівської, студентської молоді та батьківської 

громадськості регулярно проводяться виховні бесіди, 

спрямовані на формування толерантності, поваги до культури, 

історії, мови, звичаїв і традицій представників різних 

національностей, як проживають на території України. 

Здійснюється комплекс організаційно-практичних і 

попереджувально-профілактичних заходів, спрямованих на 

збереження громадської злагоди в суспільстві, консолідацію 

етнічних спільнот регіону та недопущення випадків ворожого 

ставлення за ознаками раси, етнічного походження, мови тощо. 

Міжетнічна ситуація в області залишається стабільною. 

Конфліктних ситуацій на етнічному та міжнаціональному 

підґрунті не спостерігалося. 

     Керівники релігійних конфесій області постійно 

залучаються до участі в урочистих заходах з нагоди 

відзначення державних свят, пам’ятних подій, інших святкових 

дат, мітингах-реквіємах, конференціях і «круглих столах» з 

актуальних питань державно-церковних відносин, захисту 

суспільної моралі тощо. 

     З метою запобігання поширення ксенофобських і 

расистських проявів та нетерпимості до жорстокості, а також 

виховання у дітей толерантності, терпимості, доброзичливості 

проводяться бесіди,  дискусії на теми: «Я громадянин і патріот 

держави», «Що означає бути вихованою людиною», «Кожна 

людина має право», «Про справжню дружбу», «Різні люди – 

різні погляди», «Молодь проти насильства», «Людське життя 

як найвища цінність», «Толерантне ставлення до всіх націй і 

народностей».  



 16 

 

 
кількість проведених 

зустрічей 

 

 

кількість осіб, які взяли 

участь у зустрічах 

6) залучення дівчат та 

жінок до налагодження 

діалогу та в разі потреби 

вирішення конфліктів на 

рівні територіальних 

громад, особливо тих, які 

приймають внутрішньо 

переміщених осіб 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

Конфліктів на рівні територіальних громад,  які приймають 

внутрішньо переміщених осіб в області не зафіксовано. 

Спеціалістами соціальної роботи, які працюють з внутрішньо 

переміщеними особами є, переважно, жінки. 

IV. Захист жінок і дівчат, які постраждали від конфліктів 

8. Удосконалення 

системи захисту жінок і 

дівчат, які постраждали 

від конфліктів 

(ідентифікація, 

створення системи 

допомоги, інформування 

про допомогу) 

кількість розроблених 

планів спеціальних 

заходів та їх виконання 

1) забезпечення 

здійснення спеціальних 

заходів для захисту 

жінок і дівчат від 

сексуального насильства 

в умовах конфліктів 

МВС 

ДСА (за згодою) 

Міноборони 

СБУ (за згодою) 
 

 
кількість 

запроваджених  

механізмів 

направлення до 

суб’єктів надання 

допомоги осіб, які 

постраждали від 

гендерно-зумовленого 

насильства з 

урахуванням потреб 

внутрішньо 

переміщених осіб та 

осіб, які перебувають у 

районі проведення 

антитерористичної 

операції, населеному 

пункті, розташованому 

на лінії зіткнення, та на 

тимчасово окупованих 

територіях 

2) удосконалення та 

впровадження 

ефективного механізму 

направлення до суб’єктів 

надання допомоги жінок 

і дівчат, які постраждали 

від гендерно-

зумовленого насильства, 

особливо від 

зґвалтування та інших 

форм сексуального 

насильства 

Мінсоцполітики МВС 

Міноборони 

СБУ (за згодою) МОН 

МОЗ 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації  Забезпечено діяльність державного закладу “Хмельницький 

обласний центр соціально-психологічної допомоги”.  

Протягом звітного періоду забезпечено соціальними послугами 

8 жінок, 7 неповнолітніх дітей, які постраждали від насильства 

у цілодобовому стаціонарі, 364 жінки та 22 чоловіки у денному 

стаціонарі. 

 

 
кількість кримінальних 

справ 

 

 

3) проведення 

кримінального 

розслідування та 

переслідування осіб, 

МВС 

ДСА (за згодою) 

Генеральна 

прокуратура України 
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кількість осіб, 

засуджених за злочини 

винних у скоєнні 

злочинів щодо жінок і 

дівчат, які стали 

жертвами насильства 

СБУ (за згодою) 

  
4) удосконалення 

механізму звітності про 

випадки сексуального 

насильства 

МВС 

 

 
кількість сформованих 

баз даних 

 

 

 

 

кількість осіб, 

охоплених 

інформаційними 

послугами, тис. 

5) формування та 

оновлення бази даних 

органів, установ, 

організацій, які надають 

послуги із захисту  і 

підтримки жертв 

гендерно-зумовленого 

насильства та 

інформування про 

допомогу, яку можна в 

них отримати 

Мінсоцполітики 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації  

В управлінні соціальних гарантій, компенсацій, 

моніторингу, пільгового забезпечення та у справах сім’ї 

Департаменту ведеться банк даних осіб які постраждали від 

насильства в сім’ї, або в яких існує реальна загроза його 

вчинення, створено банк даних  організацій, установ, закладів, 

які працюють у напрямку попередження насильства в сім’ї. 
Управліннями соціального захисту населення 

райдержадміністрацій (міськвиконкомів) було розглянуто 1867 

заяв щодо вчинення насильства в сім’ї.  

Протягом звітного періоду до служб у справах дітей 

райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст 

обласного значення) рад надійшло 10 звернень від дітей з 

питань насильства над ними з боку інших осіб. 

 Поставлено на облік дітей з приводу насильства – 42:- 

за фізичне насильство – 23; - за психологічне насильство 

– 23. Здійснено 315 заходів з приводу захисту прав дитини від 

насильства в сім'ї. З метою своєчасного виявлення 

неповнолітніх, які виховуються у неблагополучних сім’ях, 

службами у справах дітей здійснюються систематичні 

перевірки умов утримання та виховання дітей, ведеться їх 

облік.      

 Протягом звітного періоду службами проведено 

обстеження умов проживання дітей у 1527 сім'ях, які 

опинилася в складних життєвих обставинах. За порушення 

прав дітей ініційовано притягнення до відповідальності 331 

батьків.       

 В області ведеться регіональний банк даних дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. За звітний період 

в банку даних перебуває 1344 дітей, які проживають у 595 

неблагополучних сім’ях.    

 Службами у справах дітей проводиться профілактична 

робота з батьками, особами, що їх замінюють, іншими членами 

сімей з питань попередження насильства в сім’ї.   

 
кількість осіб, 

охоплених 

інформаційними 

6) розроблення та 

розповсюдження 

методичних матеріалів, 

Мінсоцполітики ДСНС  

Адміністрація 

Держприкордон-

 Обласним, районними, міськими центрами соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді протягом 2017 року виготовлено та 

розповсюджено соціальної реклами з питань попередження 
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послугами пов’язаних із захистом та 

наданням допомоги 

постраждалим від 

конфліктів з 

урахуванням потреб 

внутрішньо переміщених 

осіб та осіб, які 

перебувають в районі 

проведення 

антитерористичної 

операції, населеному 

пункті, розташованому 

на лінії зіткнення, та на 

тимчасово окупованих 

територіях 

служби 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою)  

насильства в сім’ї - 2 вида плакатів загальною кількістю 38шт., 

26 видів буклетів загальною кількістю 3085 шт., 29 видів 

листівок загальною кількістю 2986 шт. 

V. Допомога та реабілітація постраждалих від конфліктів 

9. Створення системи 

всебічної допомоги 

постраждалим від 

конфліктів 

кількість розроблених 

програм 

1) 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 

Мінсоцполітики 

МОЗ 

МОН 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

         Функцію медико – соціальної реабілітації жертв 

насильства в сім’ї виконують лікувально-профілактичні 

заклади області, мережа яких представлена 20 ЦРЛ, міськими 

медичними закладами, при потребі можуть бути залучені 

медичні заклади третинного рівня (обласна лікарня, обласна 

дитяча лікарня, кардіологічний диспансер, наркологічний 

диспансер; психіатричні заклади – Скаржинецька психіатрична 

лікарня №1, Яблунівська психіатрична лікарня № 2, 

Городищенська психіатрична лікарня № 3, обласний 

психоневрологічний диспансер). 

  Робота територіальних закладів охорони здоров’я 

направлена на забезпечення первинної медико – санітарної 

та спеціалізованої допомоги дорослому та дитячому 

населенню, які постраждали від фізичного, сексуального, 

психологічного, економічного насильства в сім’ї та 

направлення їх за медичними показами до обласної чи 

обласної дитячої лікарень. Обмежує обсяг надання 

допомоги постраждалим відсутність можливості реєстрації 

та укомплектування посад психологів у ЛПЗ вторинного 

рівня. 

  Протягом минулого року звернень за медичною 

допомогою жінок, жертв торгівлі людьми, насилля в сім'ї в 

лікувально — профілактичні заклади області не надходило. 

Медичні заклади області забезпечують оформлення медичної 

документації при виїзді дорослих громадян та дітей за кордон 

на оздоровлення, лікування, відпочинок тощо шляхом видачі 

довідок про стан здоров’я батькам дитини або їх усиновителям 
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чи опікунам, а також інформаційно — консультативну 

допомогу щодо настороги до можливих фактів торгівлі 

людьми та насилля в сім'ї. 

 
кількість осіб, яким  

надано допомогу  

2) забезпечення надання 

безоплатної первинної 

правової допомоги 

постраждалим від 

конфліктів, гендерно-

зумовленого насильства, 

зокрема сексуального 

Мін’юст 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою 

В рамках проекту  «Соціально-правовий захист, 

життєзабезпечення та екстрена підтримка постраждалих від 

конфлікту груп  населення південного сходу України» ГО 

«Подільська правова ліга» проведено  інформаційні  кампанії 

для  внутрішньо  переміщених осіб у всіх районах  та містах 

області 

 

 
кількість осіб, у тому 

числі жінок, яким 

надано допомогу 

3) забезпечення надання 

комплексної допомоги 

постраждалим від 

гендерно-зумовленого 

насильства на базі діючої 

мережі закладів, установ 

та організацій, які 

працюють у цій сфері 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

        Забезпечено діяльність державного закладу “Хмельницький 

обласний центр соціально-психологічної допомоги”.  

Протягом звітного періоду забезпечено соціальними послугами 

8 жінок, 7 неповнолітніх дітей, які постраждали від насильства 

у цілодобовому стаціонарі, 364 жінки та 22 чоловіки у денному 

стаціонарі. 

            В системі центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді функціонує 1 «Телефони довіри» в м. Хмельницький. 

Протягом звітного періоду звернулося 3536 осіб, з них з 

проблематикою насильства – 14 осіб.  

 

 
кількість осіб, у тому 

числі жінок і дівчат, які 

скористалися 

послугами 

 

 

кількість жіночих 

ініціативних груп 

4) підтримка жіночих 

ініціативних груп, 

проведення груп 

підтримки та 

самодопомоги для 

постраждалих від 

конфліктів з 

урахуванням потреб 

дівчат та хлопців, жінок і 

чоловіків 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

В області  працює громадська організація «Подільський центр 

«Гендерна рада», на базі якої  розміщено центр підтримки 

жінок-підприємців.  

          Громадською організацією  «Подільський центр 

«Гендерна рада»»  протягом 2017 року реалізовувався  в 

області черговий етап проекту підтримки  самозайнятості  та 

мікропідприємництва внутрішньо переміщених осіб,  місцевих 

мешканців (в тому числі учасників бойових дій та осіб, які 

належать до вразливих категорій  населення).  Даний 

проект реалізовувався за підтримки Міжнародної організації з 

міграції та Європейського Союзу.  74 особи взяли участь у 

проекті. 

 

 
кількість наданих 

послуг  

 

 

 

кількість осіб, які 

отримали послуги 

5) надання медичних, 

освітніх послуг з питань 

репродуктивного 

здоров’я жінкам, які 

постраждали від 

конфліктів 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації  

МОЗ 

МОН 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

У жіночих консультаціях та кабінетах планування сім’ї ЛПЗ 

області забезпечено надання амбулаторної та стаціонарної 

допомоги, де надається допомога за показами жінкам – жертвам 

насилля. Медична допомога жінкам надається також обласним 

центром та кабінетами планування сім’ї. 
В обласні заклади третинного рівня надання медичної допомоги 

звернулась 350 (в т.ч. 23 дитини) переміщених осіб. З них 95 особам 

встановлена ступінь стійкої втрати працездатності на обласній та 

міжрайонних медико-соціальних комісіях.   
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Із загальної кількості внутрішньо-переміщених осіб, дана категорія 

населення не враховується у формулі розподілу медичної субвенції, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. 

№ 618. 

Питання організації та надання медичної, психологічної, 

реабілітаційної допомоги перебуває на  контролі в Департаменті охорони 

здоров’я та керівників ЛПЗ області.  

 
VI. Моніторинг впровадження  Національного плану дій  з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року 

10. Оцінка впливу та 

ефективності 

впровадження 

Національного плану дій 

з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” на 

період до 2020 року 

кількість розроблених 

переліків індикаторів 

для оцінки 

ефективності 

зазначеного 

Національного плану 

дій 

1) утворення та 

забезпечення роботи 

міжвідомчої робочої 

групи з питань 

визначення переліку 

показників для оцінки 

ефективності 

Національного плану дій 

з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” на 

період до 2020 року 

Мінсоцполітики 

інші центральні органи 

виконавчої влади 

наукові установи 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою)  

 

 

кількість розроблених 

уніфікованих форматів 

аналітичних звітів 

2) розроблення 

уніфікованих форматів 

та методологічних 

матеріалів для 

підготовки аналітичних 

звітів для центральних та 

місцевих органів 

виконавчої влади 

—“— 

 

 
кількість підготовлених 

державних доповідей 

та рекомендацій 

3) підготовка та 

оприлюднення державної 

доповіді про 

впровадження 

зазначеного 

Національного плану дій  

Мінсоцполітики 

Мінмолодьспорт 

Адміністрація 

Держприкордон-

служби 

МВС 

МЗС 

МОЗ 

Міноборони 

ДСНС 

ДСА (за згодою)  

СБУ (за згодою) 

обласні, Київська 

міська 

 

 
кількість підготовлених 

регіональних доповідей 

 

У листопаді 2017 року  Департаментом надалась інформація до 

підготовки  державної доповіді з виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року 
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держадміністрації  

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

 
кількість розроблених 

рекомендації 

4) проведення 

опитування жінок, 

постраждалих від 

конфліктів, 

представників 

громадських організацій, 

які надають допомогу, 

волонтерів 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

В області перебуває  2425  жінок працездатного віку з числа 

внутрішньо переміщених осіб.  Проведено оцінку потреб цих 

жінок  та забезпечено всіма видами допомог згідно чинного 

законодавства.  

 
кількість розроблених 

рекомендацій з 

удосконалення 

зазначеного 

Національного плану 

дій 

5) проведення 

вибіркового моніторингу 

впровадження в регіонах 

зазначеного 

Національного плану дій  

Мінсоцполітики  

МВС 

МОЗ 

МОН 

Міноборони 

обласні, Київська 

міська 

держадміністрації, 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

В рамках проекту «Сприяння ефективній 

імплементації Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325». Виконавець обласного  проекту  - 

громадська організація «Подільський центр «Гендерна рада». 

Проведено 2 семінари з елементами тренінгу для  

представників структурних підрозділів (управлінь (відділів) 

зв’язків з громадськістю,  соціального захисту населення, 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, освіти і 

науки, центрів зайнятості) райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів та проведено моніторинг виконання  

зазначеного Національного плану дій  у  10 районах області. 

 

 
кількість проведених 

досліджень 

6) проведення 

досліджень, спрямованих 

на відслідковування змін, 

тенденцій та впливу на 

ситуацію у суспільстві 

Мінсоцполітики 

Національна академія 

наук (за згодою) 

громадські об’єднання 

та міжнародні 

організації (за згодою) 

 

 


