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На № від Обласна рада

На виконання рішення обласної ради від 14 червня 2019 року 
№ 1370 "Про нову редакцію плану заходів з реалізації Національного плану 
дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на 
період до 2020 року в Рівненській області" надаємо інформацію про стан 
виконання Плану заходів у 2020 році за формою, що додається.
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ІНФОРМАЦІЯ
щодо стану виконання Плану заходів щодо реалізації Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року в Рівненській області
у 2020 році

Найменування завдання Найменування заходу Виконання

1 ^ Дослідження, координація та підготовка кадрів

1. Моніторинг та оцінка впливу 
збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та 
Луганській областях на 
національну систему забезпечення 
прав людини, зокрема щодо участі 
жінок у встановленні миру та 
запобіганні конфліктам, захисту, 
надання допомоги та реабілітації 
постраждалих від тендерно 
зумовленого насильства, 
сексуального насильства, 
пов'язаного з конфліктом

проведення досліджень впливу 
збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та 
Луганській областях на жінок і 
дівчат, чоловіків і хлопців з 
урахуванням віку, інших 
соціальних ознак, зокрема 
стосовно ризиків тендерно 
зумовленого насильства, 
доступу до правосуддя

Виконано. Станом на 04.02.2021 року на території Рівненської області 
обліковано 3173 осіб (2031 родини), які переміщені з тимчасово окупованої 
території та районів проведення антитерористичної операції, з них 810 дітей та 
167 осіб з інвалідністю, 673 громадян похилого віку.
Протягом 2020 року фактів правопорушень, пов'язаних з гендерно-зумовленим 
насильством, на території Рівненської області не виявлено

2. Оцінка впливу кризи на 
інфраструктуру, організацію та 
функціонування системи безпеки, 
надання послуг

проведення оцінки доступу до 
послуг з медичного 
обслуговування населення 
(медичних послуг) та 
соціально-психологічних 
послуг жінок і чоловіків, 
зокрема осіб з інвалідністю, 
громадян похилого віку, ВІЛ- 
позитивних осіб, жінок та 
чоловіків, які перебували в 
полоні, в тому числі зазнали 
катувань, сімей осіб, які 
пропали безвісті в ході 
конфлікту, малолітніх дітей,

Виконано. У 2020 році загальна чисельність сімей/осіб, щодо яких надійшла 
інформація (повідомлення від суб’єктів соціальної роботи, виявлені центрами 
або звернулися самостійно) становила 14237. 3 них у 9652 сім’ях/особах 
здійснено оцінку потреб у наданні соціальних послуг, за результатами якої 
з’ясовано, що 2634 сім’ї/особи, в якій виховується 4576 дітей, перебувають у 
складних життєвих обставинах. Впродовж року 11638 сімей/осіб (у них 
9165 чоловіків, 10281 жінка, 18110 дітей) отримали різні види соціальних 
послуг відповідно до їх потреб. Послуги надавались: 1452 сім’ї/особи, де один 
чи кілька членів сім’ї мають інвалідність, 806 сім’ям/особам похилого віку, 
1 сім’ї, яку торкнулась проблема ВІЛ, 825 сім’ям/особам учасників АТО/ООС, 
1159 сім’ям/особам з проблемою домашнього насильства та жорстокого 
поводження та іншим категоріям населення.
Протягом 2020 року на обліку в СЗ перебувало 40,6 тис. безробітних, з них 
23,6 тис. - жінки. Працевлаштовано -  26,9 тис. осіб, з них 12,9 тис.- жінки (в
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вдів, учасників військової 
операції та їх сімей, а також 
постраждалих від 
сексуального насильства

т.ч. шляхом надання одноразової допомоги для започаткування власної справи
-  12 жінок; з наданням компенсації єдиного соціального внеску роботодавцю — 
318 жінок). Проходили профнавчання 2,8 тис. жінок, 1,8 тис. жінок — брали 
участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру, 34 жінки 
отримали ваучер для перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації, 11
-  підтвердили кваліфікацію шляхом неформального навчання.

3. Координація діяльності суб'єктів 
взаємодії, які забезпечують 
провадження резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325

1) проведення навчань для 
членів міжвідомчих 
координаційних рад з питань, 
висвітлених в резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325 "Жінки, 
мир, безпека" та повязаних із 
нею резолюціях (1820, 1888, 
1889, 1960, 2106, 2122 і 2242) 
за участю засобів масової 
інформації
2) надання інформації про 
події, які відбуваються в 
Рівненській області, щодо 
реалізації Національного 
плану дій, для розміщення 
на офіційному веб-сайті 
Міністерства соціальної 
політики України в розділі 
"Жінки, мир, безпека"
3) здійснення соціального 
замовлення для реалізації 
програм та проектів, 
спрямованих на розширення 
участі жінок і дівчат у 
процесах відновлення миру та 
безпеки, протидії тендерно 
зумовленому насильству, 
сексуальному насильству, 
пов'язаному з конфліктом, 
надання допомоги 
постраждалим від конфліктів

Виконано. Представниками департаменту розвитку адміністративних послуг, 
соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації у квітні 2020 
року взято участь у круглому столі на тему: "Підведення підсумків виконання 
Національного плану дій "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року".

Виконано. Протягом 2020 року інформації про події, які відбуваються в 
Рівненській області, щодо реалізації Національного плану дій, для розміщення 
на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України не 
надавались.

Виконано. До департаменту розвитку адміністративних послуг 
облдержадміністрації протягом 2020 року не надходило соціальне замовлення 
для реалізації програм та проектів, спрямованих на розширення участі жінок і 
дівчат у процесах відновлення миру та безпеки, протидії тендерно зумовленому 
насильству, сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, надання 
допомоги постраждалим від конфліктів.



4. Організація фахової підготовки 
кадрів

1) включення до навчальних 
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 
конфлікших та кризових ситуацій, 
протид ії поширенню ВІЛУСНЩу
2) 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

3) проведення навчань для 
соціальних працівників,
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Виконано. Навчання 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 здійснюється щороку в рамках 
службової підготовки осіб рядового і навчальницького складу служби 
цивільного захисту.

Виконано. Протягом 2020 року Рівненським обласним центром перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 
проведено онлайн-навчання 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, для 
91 державних службовців та 7 посадових осіб місцевого самоврядування.

Виконано. З метою підвищення професійної компетентності протягом 
2020 року обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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психологів, юристів, 
адвокатів, які надають 
безоплатну вторинну правову 
допомогу, медичних 
працівників з питань надання 
послуг з урахуванням 
тендерної відмінності 
чоловіків і жінок (соціальних, 
психологічних та біологічних 
особливостей і потреб) та 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 
в отриманні таких послуг, 
запобігання та протидії всім 
формам насильства, 
сексуальному насильству, 
пов'язаному з конфліктом

4) проведення навчань з 
тендерних проблем у сфері 
освіти в умовах збройного 
конфлікту для керівників 
закладів загальної середньої 
освіти, педагогічних 
працівників, соціальних 
педагогів та шкільних 
психологів, батьків, 
представників місцевих 
громад

проведено онлайн-семінар-нараду для 19 директорів районних, міських центрів 
соціальних служб області, під час якої обговорено питання щодо реалізації 
Закону України "Про соціальні послуги", оптимізації умов роботи фахівців 
центрів соціальних служб в умовах карантину, безпеки та захисту дитини, 
родини та спеціалістів у період карантину, надання соціальних послуг 
постраждалим від домашнього насильства в період карантину. Проведено 
онлайн-семінар для 25 спеціалістів райміськцентрів соціальних служб області з 
питань підтримки та соціального захисту сімей з дітьми під час якого 
розглянуто питання надання соціальних послуг сім’ям/особам, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, механізм взаємодії суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, впровадження 
корекційних програм для кривдників, створення та забезпечення діяльності на 
місцях мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 
надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; створення та 
діяльності патронатних сімей; моделювання мереж надання публічних сервісів 
та послуг; розвитку соціальної послуги сімейної медіації для фахівців 
об’єднаних територіальних громад; здійснення соціального супроводу осіб з 
числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

Виконано. Підготовка учасників навчально-виховного процесу в галузі освіти 
області до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях здійснювалася відповідно до 
вимог діючого законодавства. Заняття з питань цивільного захисту на об'єктах 
галузі проводяться у складі груп за тематиками відповідно до вимог програм 
загальної та спеціальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях з 
урахуванням вимог наказу ДСНС України від 06.06.2014 
№ 458.

II. Участь у встановленні миру

5. Розширення участі жінок у 
розбудові та встановленні миру

забезпечення мотивації жінок 
з числа внутрішньо 
переміщених осіб до обирання 
до органів місцевого

Виконано. Протягом 2020 року в Гендерному центрі на базі Рівненської 
районної філії Рівненського обласного центру зайнятості було проведено 13 
заходів, у яких взяли участь 130 осіб з числа зареєстрованих безробітних.
До проведення 6 таких заходів у Гендерному центрі були запрошені соціальні
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самоврядування шляхом 
проведення інформаційних 
кампаній, навчань тощо

партнери -  представники Рівненського бюро правової допомоги та 
Рівненського районного відділу обслуговування громадян (сервісний центр) 
головного управління ПФУ в Рівненській області.
Учасники семінарів мали можливість дізнатися що таке тендер, визначити 
тендерні особливості особистості, обґрунтували тендерну дискримінацію як 
соціальну проблему._____________________________________________________

III. Безпека, запобігання конфліктам та насильству

7. Формування у населення 
культури миру та нетерпимості до 
проявів насильства

1) поширення соціальної 
реклами для розміщення у 
засобах масової інформації 
щодо культури миру, тендерних 
аспектів запобігання та 
врегулювання конфліктів, 
запобігання сексуальному 
насильству, пов'язаному з 
конфліктом

Виконано. З метою запобігання та протидії дискримінації та насильству за 
ознакою статі в області підготовлено тематичні повідомлення та забезпечено 
їх розміщення на веб-сайті облдержадміністрації у рубриці "Новини"; на 
сторінці Рівненська обласна державна адміністрація" у соціальній мережі 
’ТасеЬоок"; Теіергат-каналі "Рівненська ОДА".
У друкованих засобах масової інформації Рівненської області у рубриках 
’Тендер", "Рівність жінок та чоловіків", 'Тендерна культура", "Тендерна 
політика" вміщено інформаційні матеріали, у яких повідомлялося про 
сутність і поняття тендерної рівності; питання дискримінації прав жінок та 
шляхи її переборення; розвиток принципу рівності прав і можливостей жінок 
й чоловіків у законодавстві; рекомендації щодо впровадження принципу 
тендерної рівності в національну правову систему тощо.

2) проведення навчань для 
представників засобів масової 
інформації щодо інструментів 
формування у суспільстві 
толерантності, культури миру, 
протидії тендерно зумовленому 
насильству, сексуальному 
насильству, пов'язаному з 
конфліктом

Виконано. В рамках Всесвітньої акції "16 днів проти насильства" 25 
листопада 2020 року в приміщені Рівненської обласної державної 
адміністрації відбувся прес-брифінг. Представникам засобів масової 
інформації розповідалося про протидію домашньому насильству, насильству 
за ознакою статі.

3) проведення інформаційно- 
просвітницьких заходів, 
спрямованих на формування у 
молоді стійких переконань щодо 
норм культури миру, 
толерантності, протидії

Виконано. У закладах освіти області протягом 2020 року проводилися заходи, 
спрямовані на роз'яснення питань тендерної рівності; допомоги особам, які 
опинились у скрутних життєвих обставинах, в тому числі через військовий 
конфлікт (як члени сімей учасників операції об'єднаних сил, як внутрішньо 
переміщені особи); попередження насильства; формування толерантного 
відношення до оточуючих.



6
конфліктам

4) залучення дівчат та жінок до 
налагодження діалогу під час 
виникнення конфліктів на рівні 
об'єднаних територіальних 
громад, особливо тих, які 
приймають внутрішньо 
переміщених осіб із 
застосуванням медіації, 
фасилітації_________________

У Державному навчальному закладі "Лубенське вище художнє професійно- 
технічне училище" виготовлено та розповсюджено інформаційні матеріали, 
плакати щодо норм культури миру; проведено конкурс малюнків "Молодь 
проти насильства" та акцію "16 днів проти тендерного насильства". У 
Державному професійно-технічному навчальному закладі "Сарненський 
професійний аграрний ліцей" проведено годину спілкування "Вплив 
збройного конфлікту на жінок і чоловіків", бесіди 'Тендерно зумовлене 
насильство як вияв тендерної нерівності та порушення прав людини" та 
"важливість участі жінок в процесах досягнення сталого миру".

Виконано. До департаменту розвитку адміністративних послуг 
облдержадміністрації протягом 2020 року не надходила інформація про 
випадки залучення дівчат та жінок до налагодження діалогу під час 
виникнення конфліктів на рівні об'єднаних територіальних громад, особливо 
тих, які приймають внутрішньо переміщених осіб із застосуванням медіації, 
фасилітації.

IV. 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)

1) забезпечення належного 
документування та розгляду 
випадків сексуального 
насильства, пов'язаного з 
конфліктом, правопорушень, 
пов'язаних з тендерно 
зумовленим насильством, 
торгівлею людьми

2) оновлення та розміщення на 
офіційному веб-сайті 
Рівненської обласної 
державної адміністрації 
інформації про органи, 
установи, організації, які 
надають послуги із захисту і

Виконано. Протягом 2020 року 3 особи отримали статус осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми. Фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, 
правопорушень, пов'язаних з тендерно зумовленим насильством у Рівненській 
області не виявлено.

Виконано. Інформація про органи, установи, організації, які надають послуги із 
захисту і підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі, про допомогу, яку можна отримати, розміщена на офіційному 
веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації.
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підтримки постраж далих від 
тендерно зумовленого 
насильства, сексуального 
насильства, пов'язаного з 
конфліктом, та  інформування 
про допомогу, яку  м ож на 
отримати

9. Забезпечення надання допомоги 
постраждалим від конфліктів

1) виконання програми 
реабілітації та  реінтеграції 
осіб, які постраж дали від 
конфліктів та  насильства, 
сексуального насильства, 
пов'язаного із конфліктом, 
осіб, які перебували в полоні, 
в тому числі зазнали катувань, 
внутрішньо переміщ ених осіб, 
учасників військової операції 
та  їх сімей, волонтерів, сімей 
загиблих та  безвісти зниклих 
учасників військової операції з 
урахуванням потреб ж інок і 
дівчат, чоловіків і хлопців

Виконано. П остановою  Кабінету М ін істрів  У країни  в ід  
27 грудня 2017 р. №  1057 затверджено порядок проведення п си хологіч н о ї 
реабілітації учасників антитерористичної операції та  постраж дали х  учасників  
Револю ції Гідності.
Д окументом  затвердж ено м еханізм  орган ізац ії проведення зазн ачен о ї 
реабілітації структурними підрозділам и з питань соціального  захисту  н аселен н я 
обласних, К иївської м іської держ адміністрацій, районних, рай он н и х  у  м . К иєв і 
держ адм іністрацій, виконавчих органів м іських, районних у м істах  (у  разі їх  
утворення)рад .
О плата послуг із психологічної реабілітації учасників  ан ти терори сти чн о ї 
операції та  постраж далих учасників Револю ції Г ідності зд ій сн ю ється  
відповідно до П орядку використання кош тів, передбачених у  д ерж авн ом у  
бю дж еті для здійснення заходів із психологічної реаб іл ітац ії уч асн и к ів  
антитерористичної операції, затвердж еного постановою  К абінету  М ін істр ів  
У країни від 12 липня 2017 р. №  497 (О ф іційний вісник У країни , 2017 р., 
№ 59, ст. 1790).
П ри цьому, де проходити реабілітацію  учасник антитерористично ї операц ії 
м ож е обирати самостійно. Д ля проходж ення психологічної р еаб іл ітац ії учасн и к  
антитерористичної операції або його законний представник звер тається  до 
зам овника послуг за  м ісцем  реєстрації або за  м ісцем  ф актичного  п ро ж и ван н я  
(перебування), а для дію чих військовослуж бовців —  за  м ісцем  п ер еб у в ан н я  
(розташ ування військової частини (підрозділу).
На 2020 рік за бюджетною програмою КПКВ 1501040 «Заходи із психологічної 
реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортними 
лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 
операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Д онецькій та 
Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя» за напрямом «Заходи 
із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності та учасників 
АТО/ООС» для області затверджено 1608,8 тис. гривень. Станом на 01.01.2021 року 
укладено 143 договори на психологічну реабілітацію для 143 учасників АТО/ООС на



2) надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
постраждалим від конфліктів, 
тендерно зумовленого 
насильства, сексуального 
насильства, пов'язаного з
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суму 1606,4 тис. гривень.
За звітний період (жовтень 2014 року -  24.12.2020 року) в КП  «Рівненський обласний 
госпіталь інвалідів війни» Рівненської обласної ради пролікувалися 5045 учасників 
антитерористичної операції/операцїї Об'єднаних сил.
Всі військовослужбовці і демобілізовані пацієнти проходять курс медичної, 
психологічної і психосоматичної реабілітації з обов'язковим оглядом і в разі 
необхідності лікуванням у лікаря-психолога медичного в спеціально обладнаному 
кабінеті психоемоційного розвантаження. Медична допомога учасникам А ТО  
надається безкоштовно.
На 2020 рік Рівненській області затверджено 694,6 тис. грн. за бюджетною програмою 
КПВКВК 1501040 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної 
адаптації, забезпечення санаторно-курортними лікуванням постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали 
заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх  
до мирного життя» за напрямом «Заходи з соціальної та професійної адаптації 
постраждалих учасників Революції Гідності та учасників АТО/ООС». З початку 2020 
року укладено договори з професійно-технічними закладами на професійну адаптацію 
85 учасників АТО/ООС, на суму 624 тис. гривень.
Працівники центрів соціальних служб проводять оцінку потреб учасників 
антитерористичної операції і їх сімей, та відповідно до потреб, в межах компетенції, 
надають соціальні послуги. Станом на 31 грудня 2020 року в телефонному режимі 
опитано 5434 демобілізованих осіб/сімей, що складає 99% від загальної кількості 
демобілізованих; здійснено оцінку потреб 4895 осіб/сімей (90% від загальної 
кількості), у тому числі 2033 сімей, в яких виховується 3272 дитини. З ’ясовано, що 
39% відвіданих сімей потребують медичного обстеження та оздоровлення; 32% — 
працевлаштування; 22% -  призначення соціальних виплат; 5% -  покращення житлово- 
побутових умов.
Всього центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді охоплено 5431 сім ’ю, 
яким надано 33760 послуг, у тому числі первинних психологічних послуг -  5414, з них 
дорослим -  4359, дітям -  1055. Соціальним супроводом охоплено 81 сім’ю/особу, в 
яких виховується 80 дітей, з них п ’ять сімей інвалідів-учасників АТО. Під час 
здійснення соціального супроводу сім’ям надано 2616 соціальних послуг.
В иконано. З м етою  забезпечення правового захисту  гром адян  ш л яхом  н ад ан н я  
безкош товних консультацій  при Головному територіальном у у п р а в л ін н і 
ю стиц ії у Р івненській області д іє гром адська п рийм альня з надання б е зо п л а тн о ї 
правової допомоги.
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3) забезпечення надання 
комплексної допомоги 
постраждалим від тендерно 
зумовленого насильства, 
сексуального насильства, 
пов'язаного з конфліктом, на 
базі спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих осіб

4) підтримка жіночих 
ініціативних груп, груп 
підтримки та самодопомоги 
для постраждалих від 
збройного конфлікту 3 
урахуванням потреб дівчат та 
хлопців, жінок і чоловіків

5) надання послуг з медичного 
обслуговування населення 
(медичних послуг), освітніх 
послуг з питань 
репродуктивного здоров'я 
жінкам і чоловікам, які 
постраждали від конфлікту, та 
особам, постраждалим від 
сексуального насильства, 
пов'язаного з конфліктом

Виконано. Комунальний заклад "Рівненський центр соціально-психологічної 
допомоги" Рівненської обласної ради створений з метою надання соціальних 
послуг особам, які знаходяться в складних життєвих обставинах, наслідки яких 
вони не можуть подолати самостійно. Центр надає тимчасовий притулок 
особам (у тому числі з дітьми), які опинилися у складних життєвих обставинах, 
а також забезпечує їх харчуванням.

Виконано. В рамках проекту "Мир та безпека в Україні -  зусиллями жіночих 
громад" жіноча ініціатива Рівненщини "Щаслива Я" утворила для жінок з числа 
ВПО та сімей воїнів АТО групу взаємопідтримки, де намагаються покращити 
психологічний стан жінок та здобути навички психологічного самовідновлення.

Виконано. Жінки і чоловіки, які постраждали від конфлікту, та особи, 
постраждалі від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, завжди 
отримають послуги з медичного обслуговування населення (медичних послуг), 
освітніх послуг з питань репродуктивного здоров'я відповідно до чинного 
законодавства.

V. Моніторинг впровадження Національного плану дій

10. Оцінка впливу та ефективності 
впровадження Національного 
плану дій

1) заслуховування звіту щодо 
діяльності громадських та 
благодійних організацій, 
спрямованих на розширення 
участі жінок і дівчат у процесі 
відновлення миру та безпеки,

Виконано. До складу обласної координаційної ради з питань сім'ї, тендерної 
рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому 
насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми входять голови 
РОГ ВГО "Ліга жінок-виборців України "50/50", БО "Позитивні жінки Рівне", 
ГО "Асоціація громадських радників України".



протидії тендерно 
зумовленому насильству, 
сексуальному насильству, 
пов'язаному з конфліктом, 
надання допомоги 
постраждалим від конфліктів

2) надання інформації для 
підготовки державної доповіді 
про впровадження 
Національного плану дій

3) проведення опитування 
жінок і чоловіків, 
постраждалих від конфліктів, 
представників громадських 
об'єднань, які надають 
допомогу, волонтерів
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Виконано. Інформація щодо реалізації Національного плану дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" у Рівненській області 
щороку надається Міністерству соціальної політики України.

Виконано. Протягом 2020 року опитування жінок і чоловіків, постраждалих від 
конфліктів, представників громадських об'єднань, які надають допомогу, 
волонтерів не проводилося.


