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Голові громадської організації 
«Інформаційно-консультативного 
жіночого центру»
Сусловій О.І.

Шановна Олено Іванівно!

Миколаївська обласна державна адміністрація на лист від 22.03.2018 
№ 2203/09 надає інформацію про виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,мир,безпека» на період до 2020 року».

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

Цим розпорядженням визначено відповідальними виконавцями 
департаменти соціального захисту населення, освіти і науки, управління 
охорони здоров’я, управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Миколаївської облдержадміністрації, Миколаївський обласний 
військовий комісаріат, Головне управління Національної поліції в 
Миколаївській області, головне територіальне управління юстиції в 
Миколаївській області, районні державні адміністрації, виконавчі органи 
міських (міст обласного значення) рад. Крім того, розпорядженням визначено 
терміни подання звітності.

За рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році виділено кошти в сумі 
88,999 тис.грн.:

Розділ І. М иротворча та мирозахисна д іяльн ість : аналіз, координація 
.а п ідготовка  кадрів.

п. 1. п ід п у н кт  1. Проведення досліджень корінних причин виникнення 
конфліктів та їх вплив на жінок і дівчат, у тому числі стосовно ризиків 
гендерно-зумовленого насильства, доступу до правосуддя.

Щороку в Миколаївській області департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації для спеціалістів управлінь соціального захисту
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населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад 
проводяться навчальні семінари «Корекційна робота з особами, що вчиняють 
насильство в сім’ї» у два етапи. Учасники семінарів отримують відповідні 
сертифікати.

На проведення навчального семінару для тренерів, які проводять 
корекційну роботу з особами, що вчинили насильство в сім’ї використано 
24,293 тис.грн. На проведення супервізійного тренінгу для тренерів, які 
здійснюють корекційну роботу з особами, що вчинили насильство в сім’ї 
використано 16,724 тис.грн. (за рахунок коштів обласного бюджету).

п.4. п ід п у н кт  4. На 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 Миколаївським обласним центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді використано кошти в сумі 25,982 тис.грн.

Розділ I I I .  Запобігання конф ліктам  та насильству.
п. 7. п ід п у н кт  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 тендерно- зумовленого насильства, залучення 
юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству.

Щороку проводиться захід присвячений Дню Матері та Дню сім’ї. У 2017 
році на проведення заходів використано 22 тис.грн.

Крім того, проведено низку заходів з протидії торгівлі людьми та протидії 
і запобіганню домашньому насильству («круглі столи», «гарячі лінії»), 
виготовлено бігборди, до Дня родини в області проведено 52 групових заходів 
для дітей та батьків, в яких взяло участь 552 особи тощо. Заходи проведено без 
використання коштів або за рахунок коштів благодійних та міжнародних 
організацій.

У Миколаївській області проводяться культурно-просвітницькі акції, 
конференції, семінари, «круглі столи» та інші заходи, спрямовані на 
формування тендерної культури та усунення тендерних стереотипів у 
суспільстві. Активно працює обласний тендерний центр, недержавні організації 
«Дана», «Ольвія» та «Жіноча перспектива».

З повагою 
перший заступник 
голови облдержадміністрації, 
виконувач функцій і повноважень 
голови облдержадміністрації
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