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Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

розглянуто Ваш запит, адресований голові Полтавської обласної державної 

адміністрації, щодо надання інформації про хід реалізації  в області 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека», далі – Національний план. 

1. В Полтавській області діє обласна Програма реалізації 

молодіжної політики, підтримки сім’ї та забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2015 – 2019 роки, значною складовою є 

питання тісно пов’язані з реалізацією в області Національного плану 

імплементації резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на 

період до 2020 року. 

У вересні 2017 року затверджено План обласних заходів з реалізації 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. 

2. В області виділяються кошти за кодом тимчасової класифікації 

видатків місцевого бюджету (КФК) 11113122 «Заходи державної політики із 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків». У 2017 році 

виділено - 90,00 тис. грн. на підтримку та проведення заходів, в тому числі 

заходів із реалізації Національного плану. Управлінням у справах сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації у 2017 році витрачено 20 тис. грн. із 

вказаного КФК на підтримку та проведення заходів із реалізації 

Національного плану. 

3. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з 

громадськими організаціями та їх спілками постійно проводиться  робота з 

виконання в області Національного плану імплементації резолюції Ради 

безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року в тісній 

співпраці з фахівцями центрів зайнятості, центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, служб у справах дітей, працівників галузі освіти та інших 

дотичних до цієї проблеми структур. 

Серед громадський організацій, з якими ведеться співпраця в рамках 

реалізації Національного плану в області - Благодійна організація «Світло 

надії», громадська організація «Територія ідей», ГО «Бюро гендерних 

стратегій і Бюджетування». 
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