
7.2

Формування 
у населення 

культури миру та 
нетерпимості до 

проявів насильства

Розроблення та поширення 
соціальної реклами для 

розміщення у засобах масової 
інформації щодо культури миру, 
ґендерних аспектів запобігання 

та врегулювання конфліктів, 
запобігання сексуальному 
насильству, пов’язаному з 

конфліктом

7.2.1. Яка соціальна 
реклама щодо культури 

миру, ґендерних 
аспектів запобігання 

та врегулювання 
конфліктів, запобігання 

сексуальному 
насильству, пов’язаному 

з конфліктом була 
розроблена та 

розміщена у змі?

10.2

Оцінка впливу 
та ефективності 
впровадження 
Національного 

плану дій 

Проведення аналізу проектів 
міжнародних та громадських 
об’єднань, спрямованих на 

розширення участі жінок і 
дівчат у процесі відновлення 

миру та безпеки, протидії 
ґендерно зумовленому 

насильству, сексуальному 
насильству, пов’язаному з 

конфліктом, надання допомоги 
постраждалим від конфліктів

10.2.1. Коли і хто 
провели аналіз проектів 

міжнародних та 
громадських об’єднань 

згідно п. 10.2 НПД?
10.2.1. Які результати 

аналізу і де вони 
оприлюднені? Національний план дій з виконання резолюції 

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

Рекомендації для моніторингу виконання 
місцевих планів дій.

Видання здійснено Інформаційно-консультативним жіночим центром в рамках 
проекту «Посилення здатності жіночих громадських організацій проводити 

адвокацію та лобіювання включення антидискримінаційного підходу у реформу 
сектору безпеки» за підтримки Фонду Підзвітності Міністерства закордонних справ 

Королівства Нідерландів

wicc.net.ua



Пункт 
НПД

Найменування 
завдання

Найменування заходу
Питання, які ви можете 
задати місцевій владі

2.1

Оцінка впливу кризи 
на інфраструктуру, 

організацію та 
функціонування 

системи безпеки, 
надання послуг

Надання послуг відповідно 
до результатів оцінки потреб 

населення в умовах конфлікту 
в медичній, психологічній, 

гуманітарній допомозі, освітніх, 
соціальних, адміністративних 

послугах та послугах 
працевлаштування, отриманні 

безоплатної правової допомоги, 
вжиття заходів безпеки з 

урахуванням віку, статі, стану 
здоров’я та місця проживання

2.1.1. Хто, коли і як 
проводили оцінку 

потреб населення 
в умовах конфлікту в 

перелічених послугах з 
урахуванням віку, статі, 
стану здоров’я та місця 

проживання?
2.1.2. Як враховуються 

результати оцінки в 
наданні послуг? 

3.1

Координація 
діяльності суб’єктів 

взаємодії, які 
забезпечують 
впровадження 
резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325

Проведення навчань для членів 
міжвідомчих координаційних рад 
з питань, висвітлених в резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 
мир, безпека” та пов’язаних із 

нею резолюціях (1820, 1888, 1889, 
1960, 2106, 2122 і 2242), за участю 

засобів масової інформації

3.1.1. Хто, як часто і 
за якою програмою 
проводили навчання 

для членів міжвідомчих 
координаційних рад?

3.1.2. Хто є членами 
міжвідомчих 

координаційних рад?

3.2

Координація 
діяльності суб’єктів 

взаємодії, які 
забезпечують 
впровадження 
резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325

Прийняття планів дій з реалізації 
Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, 
безпека” на період до 2020 року 

(далі -НПД)

3.2.1. Коли і яким 
документом 

прийнятий місцевий 
план дій з реалізації 

Національного плану 
дій?

3.3

Координація 
діяльності суб’єктів 

взаємодії, які 
забезпечують 
впровадження 
резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325

Визначення структурних 
підрозділів, працівників, радників 

та включення до їх функціональних 
обов’язків питань реалізації 

Національного плану дій 

3.3.1. Яким структурним 
підрозділам, 

працівникам, радникам 
визначені функціональні 

обов’язки з питань 
реалізації НПД?

3.5

Координація 
діяльності суб’єктів 

взаємодії, які 
забезпечують 
впровадження 
резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325

Здійснення соціального 
замовлення для реалізації 

програм та проектів, 
спрямованих на розширення 

участі жінок і дівчат у процесах 
відновлення миру та безпеки, 

протидії ґендерно зумовленому 
насильству, сексуальному 
насильству, пов’язаному з 

конфліктом, надання допомоги 
постраждалим від конфліктів

3.5.1. Які умови 
соціального замовлення 
для реалізації програм 

та проектів в розрізі 
завдання НПД 3.5?
3.5.2. Які організації 

отримали соціальне 
замовлення протягом 

реалізації НПД?

4.2
Організація фахової 

підготовки кадрів

Включення до навчальних планів, 
планів підвищення кваліфікації 

та проведення регулярних 
та обов’язкових навчань для 

військовослужбовців, працівників 
органів системи МВС, у тому 

числі керівного складу, питань 
щодо застосування позитивних 
дій у діяльності правоохоронних 
органів, Збройних Сил, а також 

щодо протидії сексуальному 
насильству, пов’язаному з 

конфліктом, порядку здійснення 
заходів для захисту та реабілітації 

жінок, що постраждали від 
конфліктних та кризових ситуацій, 

протидії поширенню ВІЛ/СНІДу 

4.2.1. В яких структурних 
підрозділах сектору 

безпеки та оборони на 
місцевому рівні включені 

до навчальних планів 
питання згідно п. 4.2 

НПД?
4.2.2. Як регулярно 

проводяться зазначені 
навчання?

4.2.3. Хто здійснює 
навчання?

4.3
Організація фахової 

підготовки кадрів

Проведення навчань для 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань 
реалізації резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325, зокрема 
щодо участі жінок у запобіганні 

та врегулюванні конфліктів, 
запобігання сексуальному 

насильству, пов’язаному 
з конфліктом, порядку 

взаємодії з надання допомоги 
постраждалим від конфлікту

4.3.1. Хто, як часто і 
за якою програмою 

проводить навчання для 
державних службовців 

та посадових 
осіб місцевого 

самоврядування з 
питань п.4.3 НПД?

6.2

Запобігання 
нещасним 

випадкам серед 
населення під час 

перебування в 
районі проведення 
військової операції, 
населеному пункті, 
розташованому на 
лінії розмежування, 

та на тимчасово 
окупованих 
територіях

Регулярне 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

5.2.1. Хто, як часто і 
за якою програмою 

проводить навчання для 
педагогічних працівників 

та батьків навчань з 
питань особливостей 

безпеки життєдіяльності 
дівчат та хлопців згідно п. 

6.2 НПД?

В Україні вже четвертий рік впроваджується Національний план дій з виконання Резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Наступного 2020 року він завершується. Вже зараз 
ми маємо готуватися до написання наступного плану. Щоби він був дієвим, відповідав на проблеми 
реальних людей, ми вже сьогодні маємо подивитися – що і як працює, що і як маємо змінити. Для 

цього можемо дізнатися, що зроблено на місцевому рівні, які проблеми не були вирішені і чому.
Пропонуємо вам 10 пунктів, які місцеві адміністрації мають виконати згідно плану. Звичайно, 

пунктів значно більше, проте важливо почати з малого – тоді буде легше рухатися далі. Напишіть 
листа із запитом до публічної інформації до своєї Адміністрації, якщо відповіді на питання ви не 

зможете знайти на сайті місцевих органів влади.
Якщо ви маєте бажання поділитися відповідями на ці питання з нами, ми чекатимемо їх на 

адресу wicc.1995@gmail.com. Ми зберемо їх разом, щоби побачити картину по країні в цілому. 
Результати такого моніторингу ми обов’язково розмістемо на нашому сайті wicc.net.ua.

Своєчасні грамотні запитання владі – запорука поступу суспільства!


