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 27.03.2018     № 01-15/746 

на № _________ від _____        

  Громадська організація  

  «Інформаційно-консультативний 

жіночий центр» 

  Сусловій О. І.  

 

 

 Про інформацію на запит  

 

 

 На Ваш запит до облдержадміністрації від 22березня 2018 року 

повідомляємо.  

 

1.Розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.12.2016 № 1189 

прийнято Регіональну  комплексну соціальну програму «Молодь і сім ’я 

Донеччини. 2016-2020 роки», до якої включено окремій розділ про виконання 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека». 

  2.На фінансування заходів з виконання Національного плану дій з 

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

обласного бюджету  виділено 75 000 грн.    До  програм економічного та 

соціального розвитку міст та районів   включено  напрямок щодо виконання  

заходів  з виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», які фінансуються з  бюджетів міст 

та районів та  залучених коштів. 
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   Структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечено 

взаємодію з представництвами Міжнародних організацій, які реалізують 

спільні проекти:   

- Програма ПРООН та ООН Жінки «Відновлення управління та 

сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України».  

- Фондом народонаселення ООН другий рік  реалізується проект 

"Посилення гуманітарної відповіді на потреби найбільш вразливих категорій 

жінок та дівчат - підлітків в умовах збройного конфлікту на Сході України: 

зміцнення міжвідомчої системи попередження та подолання гендерно-

обумовленого насильства (ГОН) та забезпечення доступу до послуг з 

охорони репродуктивного здоров'я". 

- Проекти ООН Жінки «Розбудова демократії мирного та гендерного  

рівноправного суспільства в Україні» та «Реформа децентралізації  та 

правоохоронної діяльності: трансформаційні підходи до гендерної рівності  

та розширення прав та можливостей  жінок  в Україні». Розпочато реалізацію 

проектов  в 2018році. 

 

3. В області  створена та діє   Регіональна рада з питань сім’ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії 

торгівлі людьми. До складу регіональної ради залучені  громадські 

організації: «Жіноча рада Донбасу» та  «Спілка жінок Донеччини».  

  

 

 

 

Заступник директора департаменту - 

начальник управління  

у справах  сім’ї  та  молоді департаменту      Л. І. Золкіна  

 

 

 

 

 
Костенко Н.І. 
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