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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 

корінних причин 

виникнення конфліктів та 

їх впливу на жінок і 

дівчат, у тому числі 

стосовно ризиків 

гендерно-зумовленого 

насильства, доступу до 

правосуддя 

 

 

 

2016-2020 

роки 

Не проводилися 

2. Оцінка впливу кризи 

на інфраструктуру, 

організацію та 

1) проведення оцінки 

потреб населення в 

умовах конфлікту в 

2016-2020 

роки 

У 2017 році  до служби зайнятості звернулося 12,7 тис. безробітних  

жінок – половина  загальної чисельності зареєстрованих безробітних.  

Всього упродовж року перебувало на обліку та отримувало комплекс 



 
функціонування 

системи надання 

послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

соціальних послуг 19,2 тис. безробітних жінок. Профорієнтаційними 

послугами охоплено 18,7 тис. жінок (97,0%), кількість наданих їм 

профорієнтаційних послуг склала 91,6 тис, з них 60,9 тис. 

профінформаційних, 30,5 тис. профконсультаційних та 130 послуг з 

профвідбору. Проведено 192 семінари «Жінка на ринку праці», 

учасницями яких стали 2,4 тис. безробітних жінок. З метою 

запобігання проявам дискримінації на ринку праці за статтю 

проведено 78 семінарів з гендерних питань, участь в яких взяли 1,1 

тис. осіб, більшість з яких – жінки.   

Активними формами соціального захисту охоплено 10,4 тис. 

безробітних жінок. Зокрема, роботу знайдено 5,9 тис. жінкам, в тому 

числі на нові робочі місця зі здійсненням роботодавцям компенсації 

єдиного соціального внеску працевлаштовано 65 жінок. 5 жінок  

розпочали підприємницьку діяльність за рахунок отримання виплати 

допомоги по безробіттю одноразово та попереднього навчання. 

Проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації 1,8 тис. жінок, до оплачуваних громадських та інших робіт 

тимчасового характеру було залучено 2,7 тис. 

У 2017-2018 навчальному році в області функціонують 450 закладів 

дошкільної освіти, у яких охоплено дошкільним вихованням 

близько 30 тис. дітей, 71 заклад позашкільної освіти (30 будинків 

школяра, 10 станцій юних техніків, 4 центри дитячо-юнацького 

туризму та екскурсій, 24 спортивні школи, обласна станція юних 

натуралістів, Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді, 

Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 

краєзнавства учнівської молоді). До роботи у 2617 гуртках та 

секціях залучено понад 40 тис. вихованців. 

Система професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської 

області охоплює 18 навчальних закладів (до занять приступили 

5139 учнів), у тому числі 3 вищих професійних училища, 1 центр 

професійно-технічної освіти, 11 професійних ліцеїв, 1 професійно-

технічних училища та 2 навчальні заклади при установах 

виконання покарань.  

У 2017-2018 навчальному році здійснюють підготовку здобувачів 

вищої та фахової передвищої освіти 23 навчальні заклади. Це 3 

університети, 1 академія, 1 інститут, 14 коледжів, 2 училища, 2 

технікуми, які забезпечують навчання понад 22 тисяч студентів за 



 
денною та заочною формами навчання. 

2)  проведення оцінки 

потреб населення у 

соціальних послугах 

 

 

Щорічно до  

01 квітня 

 

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 

20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб 

населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних 

послугах» в області щорічно здійснюється визначення потреб 

населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних 

послугах та пріоритетність в організації їх надання. 

При визначенні потреб органами соціального захисту населення 

узагальнюються матеріали структурних підрозділів, управлінь та 

громадських організацій, які надають соціальні послуги. 

Узагальнені матеріали направляються Міністерству соціальної 

політики України в установлені терміни. 

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

року надали допомогу 4618 родинам (3813 – родини учасників 

АТО, 805 – внутрішньо переміщені сім’ї), які постраждали  

внаслідок збройних конфліктів та тимчасової окупації. За 

результатами роботи 3334 родини отримали психологічну 

допомогу, 2152 – правову, 893 – гуманітарну допомогу, 288 – 

вирішили житлово-побутові проблеми, 78 осіб працевлаштовані, 34 

– влаштовані до закладів освіти. Також для вирішення проблемних 

питань вище зазначених категорій сімей до закладів охорони 

здоров’я направлено 84 особи, системи соціального захисту – 449 

особи, до установ недержавного сектору – 940 осіб. 

3) проведення оцінки 

доступу до медичних 

послуг жінок і чоловіків, 

зокрема, осіб з 

інвалідністю, громадян 

похилого віку, ВІЛ-

позитивних осіб, вагітних 

жінок, малолітніх дітей 

під час конфліктів та у 

постконфліктний період 

2016-2020 

роки 

Питання про проведення оцінки доступу до медичних послуг жінок 

та чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, 

малолітніх дітей під час конфліктів та у постконфліктний період 

розглядалося на засіданні Міжвідомчої ради з питань сім`ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім`ї та протидії торгівлі людьми, яка діє при 

облдержадміністрації, у грудні 2017 року.  

у 2017 році медико-соціальними експертними комісіями 

Комунального закладу «Обласний центр медико-соціальної 

експертизи» Чернігівської обласної ради  оглянуто 1856 жінок, із 

них визнано особами з інвалідністю – 1576 жінок, тимчасово 

непрацездатними – 159 жінок. Серед загальної кількості жінок, 

яких визнано особами з інвалідністю: інваліди внаслідок трудового 



 
каліцтва чи професійного захворювання – 3 жінки, особи з 

інвалідністю з числа військовослужбовців – 1, жінки, які 

постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС – 41, жінки з інвалідністю з 

приводу злоякісних новоутворень – 485 особи. 

Впродовж 2017 року для жінок складено 6498 індивідуальних 

програм реабілітації, в яких визначено: медичну реабілітацію – 

6498; реконструктивну хірургію – 129; протезування – 1; визначено 

рекомендації з працевлаштування – 1457; рекомендації з 

професійного навчання – 76; рекомендації соціальної реабілітації – 

3607, в тому числі направлення в територіальний центр соціального 

обслуговування – 767; забезпечення осіб з інвалідністю 

допоміжними пристроями, технічними засобами реабілітації – 

1870, в тому числі допоміжними засобами для ходьби – 966, 

протезно-ортопедичними виробами – 734, сурдотехнікою – 51, 

тифлотехнікою – 115, засобами зв’язку – 4; визначені рекомендації 

для отримання крісел-колясок – 299; на отримання автомобіля – 81; 

пристосування житла до можливостей особи з інвалідністю – 52; 

забезпечення санаторно-курортними путівками – 618. 

У 2017 році в Чернігівській обласній дитячій лікарні проведено 85 

засідань ЛКК, розглянуто 640 справ дітей з інвалідністю, з них 

підгрупи А-83. Вперше інвалідність встановлено 269 дітям. 

Складено 587 індивідуальних програм реабілітації дітей 

зінвалідністю. 

В Комунальному закладі «Обласний центр з профілактики та 

боротьби зі СНІДом» вагітним жінкам забезпечено проведення 

добровільного індивідуального передтестового та післятестового 

консультування та обстеження на ВІЛ. Всього протягом 2017 року 

в області проведено близько 15,5 тис. обстежень на ВІЛ серед 

вагітних. У амбулаторно–поліклінічному відділенні обласного 

центру з профілактики та боротьби зі СНІДом надається 

кваліфікована спеціалізована медична допомога ВІЛ-інфікованим 

вагітним та їх дітям. Жінки та новонароджені забезпечені 

профілактичним лікуванням для запобігання передачі ВІЛ від 

матері до дитини, лабораторним супроводом, консультаціями 

спеціалістів. Налагоджено безоплатне забезпечення усіх немовлят 

сухими молочними сумішами. ВІЛ-інфіковані діти забезпечені 

антиретровірусним лікуванням, держаною соціальною допомогою. 



 
З метою збереження репродуктивного здоров’я проводиться 

консультування та обстеження дискордантних пар, консультування 

з планування сім’ї. Здійснюється консультування членів родин і 

близьких ВІЛ-інфікованих осіб.  

Станом на 01.01.2018 АРТ отримує 2442 ВІЛ-інфікованих, з них 

2360 дорослих та 82 дитини. 1207 осіб отримує лікування за 

рахунок державного бюджету, 638 - за рахунок Глобального фонду 

Х раунду, 597 – за рахунок програми PAPFAR. Чоловіки складають 

52% (1276 осіб), жінки – 48% (1166 осіб). Діти отримують АРТ 

виключно за рахунок коштів державного бюджету, забезпечені за 

потребою на 100%.  

4) проведення аналізу  та 

підготовка  рекомендацій 

щодо створення 

необхідної 

інфраструктури з 

урахуванням потреб 

дівчат та хлопців, жінок та 

чоловіків, зокрема осіб з 

інвалідністю 

2017-2020 

роки 

На території області функціонує 28 управлінь соціального захисту 

населення, у тому числі й Департамент соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації, 26 територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

при яких функціонують 26 відділень стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового проживання, 9 інтернатних установ та 

4 центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. 

На даний час центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю та 

інтернатні заклади стовідсотково пристосовані для осіб з 

інвалідністю, тобто мають пандуси, що відповідають державним 

будівельним нормам, та спеціально обладнані кабінки у побутових 

кімнатах. Повністю забезпечено безперешкодний доступ до 27 

будівель управлінь соціального захисту населення (87 % від 

загальної кількості будівель) та до 39 будівель територіальних 

центрів (72 % від загальної кількості будівель). 86 % приміщень 

управлінь соціального захисту населення та 30 % приміщень 

територіальних центрів мають побутові кімнати, які пристосовані 

для осіб з інвалідністю; в приміщеннях управлінь соціального 

захисту населення (37 % від загальної кількості) є інформаційні 

вказівки для осіб з інвалідністю по зору шрифтом Брайля. 

Під час проведення реконструкції та капітальних ремонтів 

існуючих будівель медичних закладів області та приміщень 

відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність 

будинків і споруд для маломобільних груп населення» забезпечено 

врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та 

інших маломобільних груп населення. Станом на 18.12.2017 



 
пандусами забезпечено 77,9% будівель, з них 25,5% пандусів 

відповідають вимогам Державних будівельних норм України, 

21,9% будівель оснащено кнопками виклику персоналу. Протягом 

2017 року облаштовано 35 місць для паркування осіб з інвалідністю 

на прибудинкових територіях медичних закладів області. 

3. Координація 

діяльності суб’єктів 

взаємодії, які 

працюють над 

впровадженням 

резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 

1) активізація діяльності 

обласної, районних та 

міських міжвідомчих  рад 

з питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного 

розвитку, запобіганню 

насильства в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми з 

метою розгляду на них 

питань виконання  

резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 

Щокварталу  При облдержадміністрації діє Міжвідомча рада з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. На засіданнях 

дорадчого органу постійно розглядаються питання, які потребують 

міжгалузевої узгодженої співпраці щодо запобігання гендерно 

зумовленому насильству, торгівлі людьми. У 2017 відбулося 3 

засідання Міжвідомчої ради, на яких розглядалися питання про 

організацію роботи щодо протидії торгівлі людьми, домашньому 

насильству та надання допомоги потерпілим особам від насильства 

та торгівлі людьми, про запобігання дискримінації у сфері праці. За 

результатами розгляду питань вироблено та направлено 

рекомендації щодо вжиття дієвих заходів для усунення причин і 

умов, які сприяють проявам домашнього насильства та торгівлі 

людьми. Відповідні Міжвідомчі ради створені та працюють у 22 

районах та 4 містах обласного значення. 

3) забезпечення 

належного реагування на 

випадки правопорушень, 

пов’язаних з гендерно 

зумовленим насильством, 

зокрема,  на території 

адміністративно-

територіальних одиниць  з 

найбільшою кількістю 

внутрішньо переміщених 

осіб 

2016-2020 

роки 

 

 

 

 

Протягом 2017 року органами внутрішніх справ, структурними 

підрозділами, відповідальними за реалізацію державної політики у 

сфері попередження насильства в сім’ї, центрами соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, службами у справах дітей зафіксовано 

2961 звернення щодо фактів насильства в сім’ї. На 

профілактичному обліку органів поліції перебуває 2001 особа, які 

вчинили домашнє насильство. Дільничними інспекторами поліції 

винесено 1925 офіційних попереджень про недопустимість 

вчинення насильства в сім’ї, що складає 65% від загального числа 

звернень з приводу вчинення домашнього насильства. Також 

органами внутрішніх справ винесено 205 захисних приписа. 

4) здійснення соціального 

замовлення для реалізації 

програм та проектів у 

сфері протидії гендерно 

зумовленому насильству, 

надання допомоги 

2016-2020 

роки 

Впродовж 2017 року Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації не здійснювалися соціальні замовлення для 

реалізації програм та проектів у сфері протидії гендерно 

зумовленому насильству.  



 
постраждалим від 

конфліктів, забезпечення 

гендерної рівності під час 

ліквідації наслідків 

конфлікту 

4. Організація фахової 

підготовки кадрів 

2)  проведення навчань 

військовослужбовців, 

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 

реабілітаційних заходів 

для жінок, постраждалих 

від конфліктних та 

кризових ситуацій, 

протидії поширенню 

ВІЛ/СНІДу 

2016-2020 

роки 

 

При зверненні осіб, постраждалих від сексуального насильства, 

конфліктів та кризових ситуацій спеціалістами медичних закладів 

області надається фахова кваліфікаційна допомога. 

Медична допомога ВІЛ-інфікованим особам всіх категорій 

населення надається всіма медичними закладами області. В області 

забезпечено необмежений доступ населення до безоплатного 

добровільного консультування та тестування на ВІЛ. У всіх 

районах та містах області при міських та районних лікарнях 

функціонують кабінети анонімного безкоштовного обстеження на 

ВІЛ та кабінети Довіри, де всі бажаючі можуть пройти добровільне 

консультування та тестування на ВІЛ. 

В обласних та районних засобах масової інформації та на веб-сайті 

Комунального закладу «Обласний центр з профілактики та 

боротьби зі СНІДом» постійно висвітлюється діяльність закладу з 

питань профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-

інфекції/СНІДу, надаються адреси та телефони кабінетів «Довіра» 

медичних закладів області. У 2017 році фахівцями центру 

прочитано 238 лекцій, проведено 1114 бесід, 12 виступів на 

телебаченні, 26 публікацій в мережі Інтернет та випущено 1 

санітарний бюлетень. 

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 

2016-2020 

роки 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації разом 

з Національною Радою жінок України проведено тренінги «Засоби 

реалізації жіночих ініціатив щодо надання допомоги постраждалим 

від конфліктів» (26-27 квітня 2017 року) та «Моніторинг і оцінка 

проведення заходів державних, обласних, районних і міських 

програм щодо виконання Національного плану дій з виконання 

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

до 2020 року» (20 вересня 2017 року), в яких взяли участь 

представники органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, громадських організацій (32 особи). 

За спільної ініціативи Секретаріату Уповноваженого Верховної 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_669
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_669
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_669


 
постраждалим Ради України з прав людини та Представництва Фонду імені 

Фрідріха Еберта в Україні, за участю облдержадміністрації 27-28 

листопада 2017 року проведено навчальний семінар-тренінг для 

членів Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми «Інтеграція гендерного підходу в роботу 

консультативно-дорадчих органів з питань сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми» (28 осіб). 

Координатором проектів ОБСЄ в Україні за підтримки 

Департаменту сім`ї, молоді та спорту облдержадміністрації 11-12 

жовтня 2017 року проведено дводенний тренінг «Жінки. Мир. 

Безпека. Роль соціальних працівників щодо реалізації 

Національного плану дій 1325» для представників структурних 

підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, 

районних/міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді і об'єднаних територіальних громад. Мета заходу – 

формування знань і навичок у фахівців соціальної сфери щодо 

врахування гендерної складової в системі надання соціальних 

послуг населення в умовах військового конфлікту (25 осіб). 

У рамках спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи 

«Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в 

Україні» працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини за участю облдержадміністрації 25-26 

жовтня 2017 року провели дводенний тренінг для представників 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування  

«Розпізнавання та реагування на дискримінацію».  

Представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації взяли участь у навчально-консультативних 

зустрічах, семінарах та тренінгах, зокрема: 

- «Запобігання та протидія домашньому насильству», який 

організовано Міністерством соціальної політики України;  

- «Жінки в часи конфліктів: дії і надії», який організовано 

інформаційно-консультативним жіночим центром за підтримки 

Програми Матра Європейське партнерство Міністерства 

закордонних справ Королівстра Нідерландів; 



 
- «Ідентифікація, перенаправлення та надання допомоги дітям, які 

постраждали від торгівлі людьми в Чернігівській області», який 

організовано Чернігівським громадським комітетом захисту прав 

людини. 

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 

постраждалим від 

конфліктів, сексуального 

насильства з урахуванням 

потреб постраждалих від 

конфліктів, у тому числі 

особливих потреб людей з 

інвалідністю, осіб 

похилого віку 

2016-2020 

роки 

У рамках співпраці облдержадміністрації та Жіночого фонду  

Національної Ради жінок України щодо виконання Резолюції ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» проведено: 

- 02.03.2017 тренінг для заступників директорів з виховної роботи 

навчальних закладів м. Чернігова, психологів, соціальних педагогів 

«Впровадження методики роботи з уразливими групами підлітків»; 

- 26.04.2017 керовану дискусію для педагогічних працівників 

загальноосвітніх закладів, центрів соціально-психологічної 

реабілітації для дітей з питань впровадження методики роботи з 

підлітками уразливої категорії, протидії насильства стосовно дітей; 

- 20.09.2017 тренінг «Впровадження методики роботи з підлітками 

уразливої категорії» для студентів психолого-педагогічного 

факультету Чернігівського національного педагогічного факультету 

імені Т.Г. Шевченка; 

- 20.09.2017 тренінг для представників студентського активу 

Чернігівського національного педагогічного факультету імені 

Т.Г. Шевченка з питань підвищення гендерної грамотності молоді, 

протидії всім формам насильства; 

- зустрічі з курсантами Академії державної пенітенціарної служби 

України «Впровадження методів, що сприяють безпеці жінок та 

дівчат в регіоні, захисту сімей в екстремальних ситуаціях» 

(02.03.2017, 26.04.2017, 20.09.2017).  

На курсах підвищення кваліфікації директорів, заступників 

директорів закладів загальної середньої освіти проведено лекційні 

та практичні заняття «Організація роботи з розв’язання проблеми 

насильства» (проведено 4 заходи,  охоплено 55 осіб). 

Для практичних психологів закладів освіти у рамках курсів 

підвищення кваліфікації проведено практичні заняття: «Роль, місце, 

функції практичних психологів і соціальних педагогів у розв’язанні 

проблеми насильства відповідно до порядку надання допомоги 

постраждалим від насильства», «Психологічне консультування: 

розвиток навичок». 

На базі Чернігівського обласного інституту післядипломної 



 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних 

педагогів викладаються лекційні, семінарські та практичні заняття 

на теми: «Психологія гендеру: теорія та практика», «Формування 

гендерних ролей в історії». 

Комунально-лікувальним профілактичним закладом «Чернігівський 

обласний наркологічний диспансер» Чернігівської обласної ради 

постійно надається організаційно-методична та консультативна 

допомога медичним працівникам установ і закладів щодо 

проведення санітарно-освітньої роботи з питань профілактики 

наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, запобігання та протидії 

всім формам насильства, надання допомоги постраждалим від 

конфліктів, пропаганди здорового способу життя. При обласному 

наркологічному диспансері діє телефон довіри з питань надання 

допомоги особам, які постраждали від насильства.  

З метою навчання сучасним методам проведення профілактичних 

наркологічних оглядів та сучасної профілактичної антинаркотичної 

роботи серед різних верств населення на базі Українського 

науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та 

наркології МОЗ України у 2017 році пройшли навчання 5 лікарів-

наркологів області, заплановано навчання 13 лікарям-наркологам у 

2018 році. 

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 

2016-2020 

роки 

З метою формування у дітей різних вікових категорій (4-6,  10-13 і 

14-18 років) навичок безпечної поведінки та вміння відстоювати 

особистісні кордони методистами обласного центру практичної 

психології і соціальної роботи, за підтримки Всеукраїнської 

благодійної організації Український фонд «Благополуччя дітей», 

протягом 2017 року проведені заходи: 

- семінар-тренінг «Навчіть дитину захищатися: просвітницька 

робота з дітьми дошкільного віку з питань попередження 

насильства та формування безпечної поведінки». Участь у роботі 

взяли практичні психологи закладів дошкільної, загальної 

середньої освіти м. Чернігова; 

- семінар-тренінг «Навчіть дитину захищатися» та «Я вмію себе 

захистити» у рамках засідання школи молодого спеціаліста 

соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти; 

- навчальний семінар-тренінг для педагогічних працівників закладів 



 
дошкільної освіти «Вчимо дитину захищатися».  

6) проведення тренінгів з 

теорії і практики 

встановлення миру, 

примирення та участі у 

миротворчих процесах 

жінок,  які залучаються до 

проведення безпосередніх 

заходів врегулювання 

конфліктних та кризових 

ситуацій, участі у складі 

миротворчого персоналу 

та контингенту, 

переговорних процесів 

тощо 

2016-2020 

роки 

Міністерством молоді та спорту України, Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації, громадською організацією 

Спілка Української Молоді проведено Всеукраїнський семінар-

тренінг «Захист патріотів України - Чернігів», спрямований на 

збільшення чисельності молоді, яка готова до виконання обов’язку 

із захисту незалежності та територіальної цілісності України.  

За ініціативи Єдиного волонтерського центру та громадської 

організації «Єдина родина Чернігівщини» при підтримці 

облдержадміністрації протягом жовтня 2017 року проведено заходи 

обласної патріотично-виховної програми «Війна, якої немає!». 

Управління освіти і науки облдержадміністрації залучили до 

програми більше 6 тис. учнів та студентів, працівників навчальних 

закладів області. За принципом «рівний — рівному» підготовлено 

438 екскурсоводів (152 педагогів та 286 учнів і студентів) для 

ознайомлення учасників проекту з виставкою «Блокпост пам’яті», 

розміщеною в Обласному молодіжному центрі. 

ІІ Участь жінок у встановленні миру 
 

5. Розширення участі 

жінок у розбудові та 

встановленні миру, 

формуванні культури 

миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  забезпечення  участі 

жінок у моніторингових 

місіях та міжнародних 

безпекових організаціях  

 

2016-2020 

роки 

У серпні 2017 року у м. Чернігові в приміщенні 

облдержадміністрації відбулась зустріч представників структурних 

підрозділів облдержадміністрації, громадських організацій, які 

реалізують Національний план дій з виконання резолюції Ради 

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

та представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 

з питань імплементації плану заходів щодо реалізації 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 

1325 «Жінки, мир, безпека».  

7) поширення тематичних 

програм та соціальної 

реклами у засобах масової 

інформації щодо 

гендерних аспектів 

запобігання та 

врегулювання конфліктів 

2016-2020 

роки 

З метою підвищення рівня обізнаності населення з питань 

гендерного законодавства, надання допомоги постраждалим від 

конфліктів, гендерно-зумовленого насильства в Центрах надання 

безоплатної первинної та вторинної допомоги розміщено 

інформацію про контакти установ та організацій, які працюють у 

сфері протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, протидії 

дискримінації за ознакою статі. 

У 2017 році за участю заступника голови облдержадміністрації, 



 
представників органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування обласного та місцевого рівнів, Національної Ради 

жінок України, ГО «Центр, розвиток, демократія», Інституту 

проблем виховання Академії педагогічних наук України, ГО 

«Новий Донбас», вищих навчальних закладів області, громадських 

організацій, які опікуються питаннями учасників АТО, сімей 

загиблих воїнів АТО та представників ЗМІ проведено прес-

конференцію, прес-брифінги, засідання за круглим столом на тему: 

«Реалізація органами державної влади та громадськими 

організаціями Національного плану дій з виконання резолюції Ради 

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

під час яких обговорювалися питання участі жінок у миротворчих 

процесах, врегулювання конфліктів, активізації зусиль жіночих 

громадських організацій, державних органів влади щодо пошуку 

шляхів та впровадження спільних дій, спрямованих на виконання 

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

розбудову відкритого громадянського суспільства на принципах 

гендерної рівності. 

На території Семенівського району Чернігівської області ГО 

«Спілка жінок Семенівщини» у партнерстві з Костобобрівською 

ЗОШ 1-Ш ст. Семенівського району при підтримці ГО «Спілка 

воїнів-учасників АТО», депутатів районної та міської ради 

реалізується районний проект «Мир в домі – наша спільна мета». 

Проект спрямований на підвищення та зміцнення ролі жінок 

району у миротворчих процесах, формування культури миру, 

толерантності у дітей та молоді району, громадськості. 

Проводиться низка заходів, зокрема: започаткування районної 

«Книги Миру», зустрічі з учасниками АТО, волонтерами, засідання 

за круглим столом з питань формування нетерпимого ставлення до 

насильства, зустрічі-дискусії «Мир на землі – радість в родині», 

тощо. 

ІІІ 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 

тимчасово окупованих 

територіях 

1) проведення 

інформаційно-

просвітницьких заходів 

щодо забезпечення 

особистої та колективної 

безпеки населення, 

навчання заходам безпеки 

з урахуванням гендерних 

аспектів, особливих 

потреб людей з 

інвалідністю, осіб 

похилого віку 

Постійно У 2017 році медичними працівниками області з питань особистої та 

колективної безпеки населення, навчання заходам безпеки з 

урахуванням гендерних аспектів, особливих потреб людей з 

інвалідністю, осіб похилого віку проведено: 

- телепередач – 1; 

- публікацій в пресі – 2; 

- публікацій в мережі Інтернет – 5; 

- лекцій – 93; 

- бесід – 464; 

- куточків здоров'я – 20; 

- виступів на радіо – 2. 

7. Запобігання та 

протидія насильству 

щодо жінок 

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 

 

2016-2020 

роки 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

спільно з громадською організацією Спілки жінок Чернігівщини,  

райдержадміністраціями, міськими радами впродовж лютого-

березня 2017 року проведено обласну регіональну інформаційно-

просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права», під час якої в 

сільських громадах та трудових колективах, в навчальних закладах 

області проводилися заходи, спрямовані на поширення інформації 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,  

шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за 

ознакою статі, гендерно зумовленому насильству (засідання за 

круглим столом, навчальні семінари, тренінги, відеолекторії, 

книжкові виставки тощо). В акції взяли участь більше 7 тис. осіб. 

З 25 листопада по 10 грудня 2017 року в області проводилися 

різноманітні заходи у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства», спрямовані на підвищення обізнаності населення з 

питань попередження насильства в сім’ї, жорсткого поводження з 

дітьми, формування свідомості всіх верств населення щодо 

нетерпимого ставлення до насильства. Зокрема: 

- прес-брифінг за участю представників основних суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству, під час якого обговорено причини скоєння насильства в 

сім’ї та дії щодо подолання і попередження цього явища; 

- дискусійна платформа «Світ без насильства: погляд молоді» за 

участю представників органів державної влади, місцевого 

самоврядування, які здійснюють заходи у сфері попередження 



 
насильства в сім’ї, жіночих громадських організацій, науковців та 

студентської молоді; дебати між студентами Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка на 

тему «Гендерне насильство – міф чи реальність»; 

- Чернігівським національним технологічним університетом 

проведено засідання за «круглим столом» на тему «Реалізація прав 

людини та громадян України: стан та перспективи», в якому взяли 

участь представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, обласної та Чернігівської міської служби у 

справах дітей, ГО «Спілка жінок Чернігівщини», викладачі та 

студенти університету; 

- в Чернігівській райдержадміністрації відбувся круглий стіл з 

питань здійснення заходів щодо протидії домашньому насильству, 

торгівлі людьми за участю представників Департаменту сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації, структурних підрозділів 

райдержадміністрації: сектору у справах сім’ї, молоді та спорту, 

відділу освіти, управління соціального захисту населення, служби у 

справах дітей, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді; районного сектору УДМС, РВП ЧВП ГУНП в області, 

об’єднаних територіальних громад, навчальних закладів району; 

- в районах і містах області проведено засідання «за круглим 

столом», конференції з обговоренням проблеми насильства, питань 

запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, 

навчальні семінари, тренінги, відеолекторії. Загалом в акції взяли 

участь більше 20 тис. осіб.  

Департаментом забезпечено розроблення, виготовлення та 

розповсюдження друкованої інформаційної продукції (флаєра в 

кількості 2000 щт. та плакати в кількості 2000 шт.) з інформацією 

про контакти установ, куди можна звернутися за допомогою у разі 

скоєння насильства (економічного, фізичного, психічного, 

сексуального), телефоном цілодобової Національної «гарячої» лінії. 

250 штук  розміщено в міському громадському транспорті.  

Впродовж листопада-грудня 2017 року в області на зовнішніх 

носіях розміщувалася соціальна реклама із номерами Національної 

«гарячої» лінії та зображенням учасників АТО, які закликають бути  

нетерпимими до насильства.  



 
4) проведення навчань для 

представників засобів 

масової інформації щодо 

інструментів формування 

у суспільстві 

толерантності, культури 

миру та протидії гендерно 

зумовленому насильству 

Щороку ---- 

5)  проведення 

інформаційно-

просвітницьких заходів, 

спрямованих на 

формування у молоді 

стійких переконань щодо 

норм культури миру, 

толерантності, протидії 

конфліктам 

2016-2020 

роки 

Запобігання та протидія насильству щодо дітей, формування 

стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, 

протидії конфліктам є одним з важливих напрямків виховної та 

реабілітаційної роботи в центрах соціально-психологічної 

реабілітації дітей Служби у справах дітей облдержадміністрації. 

Протягом 2017 року з вихованцями закладів проведено: 

- виховні години «Гендер та гендерна рівність», «Шануй Жінку», 

«Жінки в історії України», «Рівні права та обов’язки батьків щодо 

виховання дітей», «Рівні права – рівні можливості», «Ні – 

насильству, так - щасливій родині», «Торгівля людьми. Розпізнай 

небезпеку вчасно»; 

- години спілкування «За мир в усьому світі», «Воїни АТО – герої 

нашого часу», «Зупини насильство – обери щасливе майбутнє!»; 

- заняття з елементами тренінгу «Що таке толерантність?», 

«Толерантність у спілкуванні», «Я - хлопчик,  Я – дівчинка», «Моя 

безпека», «Дитинство без насилля»; 

- інтегровані заняття «Мир і дружба - не дива, або знай свої права», 

«Берегині роду нашого», «Окрилений голуб миру»; 

- лекторій для батьків «Наслідки фізичного, психологічного, 

сексуального, економічного насилля в сім’ї»; 

- організовано фотовиставки та конкурси малюнків «Жінки, Мир та 

Безпека в Україні».  

Всього охоплено 342 дитини. 

У Центрі працює телефонна лінія психологічної допомоги 

«Телефон довіри», психологами якої надаються консультації з 

питань виховання дітей, міжособистісних відносин, конфліктів між 

дітьми та батьками.  

В соціальній мережі Фейсбук створена сторінка «Телефону 

довіри», де розміщується корисна інформація стосовно виховання 



 
дітей, їх вікових особливостей, поради дітям та батькам. 

З метою профілактики насильства, порушень прав людини, 

гендерної дискримінації спеціалістами центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  організовано та проведено 824 заходи 

профілактичного спрямування, якими охоплено понад 10 тисячі 

осіб. 

З метою формування у дітей різних вікових категорій (4-6, 10-13, 

14-18 років) навичок безпечної поведінки та вміння відстоювати 

особистісні кордони методистами обласного центру практичної 

психології і соціальної роботи Чернігівського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського за 

підтримки Всеукраїнської благодійної організації Український 

фонд «Благополуччя дітей» протягом 2017 року проведено: 

- семінар-тренінг «Навчіть дитину захищатися: просвітницька 

робота з дітьми дошкільного віку з питань попередження 

насильства та формування безпечної поведінки». Участь у роботі 

взяли практичні психологи закладів дошкільної освіти м. Чернігова 

та методисти Чернігівського обласного центру практичної 

психології і соціальної роботи; 

- семінар-тренінг «Навчіть дитину захищатися» та «Я вмію себе 

захистити» у рамках засідання школи молодого спеціаліста 

соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти; 

- навчальний семінар-тренінг для педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти Чернігівського району «Вчимо дитину 

захищатися». 

ІV 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) 

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 

Постійно З метою покращення міжвідомчої взаємодії з питань попередження 

насильства в сім’ї та надання допомоги потерпілим в районах та 

містах області Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації щоквартально проводиться детальний аналіз 

стану попередження насильства в сім’ї в регіонах. При 

облдержадміністрації діє Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї 

та протидії торгівлі людьми. На засіданнях дорадчого органу 

розглядалися питання про стан організації роботи в області щодо 

протидії домашньому насильству та надання допомоги потерпілим 



 
насильства. від насильства.  

В своїй діяльності щодо попередження насильства Управління 

охорони здоров'я облдержадміністрації взаємодіє із суб’єктами, які 

відповідальні за реалізацію державної політики з питань 

попередження насильства в сім’ї. При зверненні жінок в заклади 

охорони здоров’я з причин жорстокого поводження з ними, їм 

надається необхідна медична допомога. При обстеженні жінки 

медичні працівники звертають увагу на ушкодження, які могли 

виникнути внаслідок жорстокого поводження з нею та 

повідомляють про це правоохоронні органи. Відповідно до 
затвердженого наказу по Управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації медичними працівниками області 

забезпечується своєчасне виявлення дітей раннього віку, які 

проживають в соціально неблагополучних сім’ях, та про такі 

випадки повідомляються районні та міські центри соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Стосовно дітей з неблагополучних сімей 1-го року життя та дітей у 

віці до 3-х років організовано систематичне медичне 

спостереження, як групи ризику за соціальним фактором. Всі діти 

охоплені профілактичними оглядами. 

В області діє Чернігівський обласний центр соціально-

психологічної допомоги, який надає в умовах цілодобового 

стаціонару допомогу та тимчасовий притулок особам, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, в тому числі 

постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми. Протягом 

2017 року допомогу в закладі отримали 4 жінки з 5-ма дітьми, які 

зазнали насильство в сім’ї. 

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 

2016-2020 

роки 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту сформовано базу даних 

органів, установ, організацій, які надають допомогу та підтримку 

жертвам гендерно зумовленого насильства. 

У навчальних закладах області систематично оновлюється база 

даних органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту 

та підтримки жертв гендерно зумовленого насильства, та 

інформування про допомогу, яку можна в них отримати. 

 



 
6) розроблення та 

розповсюдження 

методичних матеріалів, 

пов’язаних із захистом та 

наданням допомоги 

постраждалим від 

конфліктів з урахуванням 

потреб внутрішньо 

переміщених осіб 

2016-2020 

роки 

На офіційних сайтах місцевих органів виконавчої влади створено 

окремі розділи, на яких розміщується інформація щодо надання 

соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам та громадянам, які 

перебувають у складній життєвій ситуації. Засобами масової 

інформації створено тематичні радіо- та телепередачі, 

започатковано постійні рубрики з метою висвітлення діяльності 

місцевих органів влади.  

В установах соціального захисту та у кожному відділенні 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) області створено інформаційні стенди, де 

постійно розміщується та оновлюється інформація з питань роботи 

відділень, переліку соціальних послуг, які надаються громадянам. 

Адміністраціями територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) області розроблено та 

забезпечено друк брошур про їх роботу, листівок з інформацією 

про установу та напрямки її діяльності. 

Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області 

систематично проводяться інформаційно-роз’яснювальні заходи з 

питань надання соціальної підтримки та соціальних послуг за 

місцем проживання внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, 

протягом 2017 року поширено 240 тематичних інформаційних 

повідомлень, а саме: через сайти місцевих органів влади – 13,  

друковані ЗМІ – 40, радіомовлення –16,  соціальні мережі – 171. 

Протягом січня-лютого Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації проведено інформаційно-просвітницьку 

кампанію, у ході якої розміщено в місті Чернігові зовнішню 

соціальну рекламу (10 сіті-лайтів, 5 бігбордів), в якій зазначено 

інформацію про структури, що надають допомогу постраждалим 

від насильства. 

 

V Допомога та реабілітація постраждалих від конфліктів 
 

9. Створення системи 

всебічної допомоги 

постраждалим від 

конфліктів 

1) розроблення та  

впровадження програм 

реабілітації та реінтеграції 

осіб, які постраждали від 

конфліктів та насильства, 

2016-2020 

роки 

У місті Чернігові діє Центр психолого-соціальної допомоги 

«Ресурс», який створено громадською організацією «Ресурс». 

Центр здійснює соціально-психологічну реабілітацію 

постраждалих внаслідок АТО та осіб, які перебувають в кризових 

станах. У закладі проводиться індивідуальна та групова робота з 



 
внутрішньо переміщених 

осіб, учасників 

антитерористичної 

операції та їх сімей із  

врахуванням потреб жінок 

і дівчат 

військовослужбовцями, які брали участь в АТО та членами їхніх 

сімей, з родинами згиблих воїнів АТО, з жінками, чоловіки яких 

знаходяться в зоні АТО, з внутрішньо переміщеними особами, 

волонтерами. З метою толерантного ставлення до демобілізованих 

військовослужбовців, які повертаються із зони АТО, громадською 

організацією «Ресурс» у співпраці з органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, ГО «Спілка воїнів АТО Чернігівщини», 

Єдиним волонтерським центром, ГО «МАРТ», ГО «Жіноча сотня 

Чернігівщини» здійснюється інформаційно-просвітницька 

діяльність на підприємствах, в установах, організаціях. 

У рамках співпраці Жіночого фонду Національної Ради жінок 

України та облдержадміністрації 02.03.2017 проведено тренінг 

«Пошук себе та як бути з іншими …» для внутрішньо переміщених 

жінок (12 осіб), який спрямовано на надання психологічної 

допомоги особам, що постраждали від конфліктів, їх адаптацію, 

спонукання до самореалізації.  

2) забезпечення надання 

безоплатної первинної 

правової допомоги 

постраждалим від 

конфліктів, гендерно 

зумовленого насильства, 

зокрема сексуального. 

Постійно Протягом 2017 року у громадській приймальні, створеній при 

Головному територіальному управлінні юстиції та інших 

громадських приймальнях, у роботі яких беруть участь спеціалісти 

управління юстиції, надано 611 консультацій. Здійснено 109 виїздів 

консультативного пункту, під час роботи якого надано 555 

консультацій. Під час роботи телефонної «гарячої» лінії надано 299 

консультацій. Громадяни, які постраждали від конфліктів, гендерно 

зумовленого насильства, зокрема сексуального, упродовж 2017 

року до громадських приймалень з надання безоплатної первинної 

правової допомоги при Головному територіальному управлінні 

юстиції не звертались. 

Працівниками центрів соціальних служб області надано правову 

допомогу 2152 родинам, які  постраждали від збройних конфліктів, 

248 сімей отримали послугу соціальної інтеграції та реінтеграції, 

456  – соціально - психологічної реабілітації. 

3) забезпечення надання 

комплексної допомоги 

постраждалим від 

гендерно зумовленого 

насильства на базі діючої 

мережі закладів, установ 

2016-2020 

роки 

 

 

Особи, які потрапили в складні життєві обставини, постраждали 

внаслідок стихійного лиха, від насильства або реальної загрози 

його вчинення та інших причин, можуть отримати допомогу у 

центрі соціально – психологічної допомоги, який діє в області. 

Протягом 2017 року в закладі  отримали послуги  9 осіб (4 мами та 

5 дітей), які постраждали від насильства. 



 
та організацій, які 

працюють у цій сфері 

4) підтримка жіночих 

ініціативних груп, 

проведення груп 

підтримки та 

самодопомоги для 

постраждалих від 

конфліктів з урахуванням  

потреб дівчат та хлопців, 

жінок і чоловіків 

Постійно  

5) надання медичних, 

освітніх, інформаційних 

послуг з питань  

репродуктивного здоров'я 

жінкам, які постраждали 

від конфліктів 

Постійно З метою забезпечення внутрішньо переміщених осіб 

систематизованою та достовірною інформацією щодо соціальної 

допомоги та соціальних послуг, які надаються центрами соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, підготовлено 6 довідкових та 

інформаційних добірок («Інформація для внутрішньо переміщених 

осіб», «Нове в законодавстві для внутрішньо переміщених осіб», 

«Пам’ятка для внутрішньо переміщених осіб»,  «Пільги та гарантії 

внутрішньо переміщеним особам»), кишеньковий довідник для 

внутрішньо переселених осіб» тощо), які розповсюджено загальним 

накладом 533 примірники. 

На інформаційних стендах у міських, селищних, сільських радах 

протягом року розміщалось 516 інформаційних повідомлень для 

внутрішньо переміщених сімей про послуги, які їм надаються 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 204 

відповідні повідомлення розміщались впродовж року в місцях 

масового перебування людей (вокзали, торгівельні центри, 

магазини тощо). Для внутрішньо переміщених сімей у 

Бобровицькому районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді проведено тренінгові заняття з питань протидії торгівлі 

людьми. 

В медичних закладах області створені консультативні пункти з 

попередження відмов матерів від новонароджених дітей шляхом 

інформування їх про заходи соціального захисту, гарантовані 

державою, у тому числі, і можливість тимчасового перебування 

дитини в будинку дитини (дитячому будинку) та надання 

безоплатної медичної допомоги дітям з вродженими вадами 



 
розвитку, іншими тяжкими хворобами. У 2017 році 9 жінок, які 

народили дитину, мали намір відмовитись від неї. Завдяки  

проведеній роботі спеціалістами центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді і медичних працівників 3 дитини залишилися 

в сім’ї.  

На базі пологового будинку Чернігівської міської ради функціонує 

центр планування сім’ї, який протягом 2017 року відвідали 22 тис. 

пацієнтів. Лікарями прочитано 391 лекцію, проведено записи 

виступів на телебаченні та радіо, випущено санбюлетні щодо 

актуальних питань планування сім’ї та збереження 

репродуктивного здоров’я. В усіх закладах, що надають 

антенатальну допомогу, працюють «Школи відповідального 

батьківства». Протягом 2017 року їх відвідала 6671 жінка (77,3% з 

тих, що зняті з обліку по вагітності). Всі «школи» забезпечені 

літературою та наочними матеріалами для відповідної лекційної 

роботи. Заклади охорони здоров’я сприяють розповсюдженню 

соціальної реклами з питань здорового способу життя та 

відповідального батьківства.  

Протягом 2017 року медичними працівниками «Клінік, дружніх до 

молоді» прочитано 289 лекцій з питань репродуктивного здоров’я, 

якими охоплено 6,9 тис. слухачів. З кожною дівчиною, незалежно 

від причини звернення, а також з підлітками з ризикованою 

моделлю поведінки проводяться бесіди з питань профілактики 

ранніх статевих відносин та семінари-тренінги. При зверненні 

батьків та родичів до кабінетів «Клінік, дружніх до молоді», 

медичними працівниками з дівчатами проводяться індивідуальні 

бесіди з даних питань. 

В області проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота 

спрямована на підвищення інформованості населення з питань 

планування сім’ї та пропаганди здорового способу життя для 

збереження репродуктивного здоров’я. За попередніми даними з 

питань охорони репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, 

відповідального батьківства, профілактики непланової вагітності та 

створення позитивного іміджу сім’ї  протягом 2017 року проведено 

58 виступів на телебаченні, 17 на радіо, надруковано 53 публікації у 

пресі та 81 - в Інтернетвиданнях. 

 



 

 

 

 

 

VІ Моніторинг  
10. Оцінка впливу та 

ефективності 

впровадження 

Національного плану 

дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 «Жінки, 

мир, безпека» на період 

до 2020 року 

3) підготовка та 

оприлюднення державної 

доповіді про 

впровадження 

Національного плану дій 

2017, 2020 

роки 

 

 

_______ 

4) проведення опитування 

жінок, постраждалих від 

конфліктів, представників 

громадських організацій, 

які надають допомогу, 

волонтерів 

 

Щороку Впродовж 2017 року опитування не проводилося. 

5)проведення вибіркового 

моніторингу 

впровадження в регіонах 

зазначеного  

Національного плану дій 

Щороку  Моніторинг не проводився 


