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Розпорядження голови облдержадміністрації, 
керівника обласної в^^ково-цнвитьної адміністрації

11. іяи дій з виконання революції Ради Ьешекн ООН 1325 "Ж інки, мир, безпека” на період до 2025 року у Донецькій області
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Стратегічна ціль 1. Забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам, розв'язання конфліктів, поетконфліктного відновлення на всі\ рівнях та в усіх сферах, зокрема в секторі безпеки

Оперативна піль 1.1. Створення нормативно-правових умов іа можливостей для рівноправної участі жінок і чоловіків у мирних переговорах і прийнятті рішень з питань запобігання конфліктам, розв'язання конфліктів, надання допомоги постраждалим,
поетконфліктного відновлення

1. Урахування потреб жінок і 11. ] . Оиінка потреб жінок і чоловіків, зокрема 
чоловіків у постконфліктному Із числа внутрішньо переміщених осіб у 
відновленні | постконфліктному відновленні

1

і

Управління сімї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, Донецький обласний 
центр соціальних служб, відділ у Донецькій 
області Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України (за згодою), виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за згодою)

кількість охоплених осіб 24000 4000 4400 4800 5200
і

5600

дівчата (до IX років), осіб 3000 500 550 600 650 700

700хлопці (до 18 років), осіб 3000 500 і 550
і

600 1 650
1

дівчата (19-35 років), осіб 3000 500 І 550 600 і 650
1
І

700

і
юнаки (19-35 років), осіб 3000 500 550 600 650 700

жінки (36-60 років), осіб 3000 § О 600 650 700

чоловіки (36-60 років), осіб 3000 500 550 600 650 700

жінки (старші 60 років), осіб 3000 500 550
і

600 650 700
чоловіки (старші 60 років), осіб 3000 500 550

1
600 650 700

1.2 Підтримка діяльності жіночих 
ініціативних ірум. і рун самодопомоги для 
цільових груп територіальних громад

Виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об'єднання та міжнародні організації (за 
згодою)

кількість цільових груп 300 -и
і 

°
 

о 60 70
!
1

80

2. Підвищення рівня 
професійної компетенції жінок 
фахівців державних органів та 
місцевих органів влади

2.1. Організація навчання за загальними 
короткостроковими програмами державних 
службовців та посадових осіб місцевого 

;самоврядування з питань порядку денного 
|«Жінки, мир, безпека», розвиток лідерського 
'потенціалу, навичок ведення переговорів,
1 медіації

Департамент освіти і науки, управління сім'ї, 
молоді га масових заходів національно- 
патріотичного виховання облдержадміністрації, 
Донецький обласний центр соціальних служб, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об'єднання та міжнародні організації (за 
згодою)

кількість охоплених жінок 340 55

і

!

60 75 75

І

75
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2.2. Залучення громадськості до проведення 
інформаційно-комунікаційних заходів, 
рекрутингових кампаній, публічних 
обговорень з питань подолання тендерних 
стереотипів у секторі безпеки та оборони, 
органах місцевого самоврядування та 
політичної діяльності

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
управління інформаційної діяльності та 
комунікації з громадськістю 
облдержадміністрації, Головне управління 
Національної поліції в Донецькій області (за 
згодою), управління патрульної поліції в 
Донецькій області (за згодою), штаб військово- 
цивільного співробітництва (за згодою), відділ

кількість охоплених осіб 27500 4600 5000 5400 6000 6500

у Донецькій області Міністерства у справах 
ветеранів України (за згодою), управління 
Державної міграційної служби України у 
Донецькій області (за згодою).
Головне управління ДСНС України у Донецькій 
області (за згодою). Донецький прикордонний 
загін Східного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України (за 
згодою), Краматорський прикордонний загін 
Східного регіонального управління Державної

ЖІНОК 13750 2300

і
|

2500

і

1

і 2700

і

3000 3250

і

прикордонної служби У країни ( за згодою) 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою)

ЧОЛОВІКІВ

і1

13750 | 2300 ] 2500 | 2700

|

3000 1 3250

і1

Оперативна ціль 1.2. Забезпечення рівноправного представництва жінок і чоловіків у прийнятті рішень в секторі безпеки і оборони
3. Запровадження змін у ] 
прийнятті рішень в секторі 
безпеки і оборони

3.1. Розповсюдження пам’ятки для 
представників штатних, атестаційних, 
кадрових комісій, комісій для проведення 
службових розслідувань у секторі безпеки 
і оборони для недопущення дискримінації 
під час провадження діяльності

Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області (за згодою), 
управління патрульної поліції в Донецькій 
області (за згодою), штаб військово- цивільного 
співробітництва (за згодою), 
відділ Донецькій області Міністерства у справах 
ветеранів України (за згодою), 
управління Державної міграційної служби 
України у Донецькій області (за згодою), 
Головне управління ДСНС України у Донецькій 
області (за згодою), Донецький прикордонний 
загін Східного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України (за 
згодою), Краматорський прикордонний загін 
Східного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України (за згодою)

'кількість розповсюджених пам’яток

1

350 50 60 70 80 90

3.2 Використання методичних рекомендацій 
з інтеїрації тендерних підходів у систему 
підготовки фахівців сектору безпеки та 

| оборони

Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області (за згодою), 
управління патрульної поліції в Донецькій 

І області (за згодою), штаб військово- цивільного 
співробітництва (за згодою).

кількість підготовлених осіб

і

350 50 60 70 80 90

відділ Донецькій області Міністерства у справах 
ветеранів України (за згодою), 
управління Державної міграційної служби 
України у Донецькій області (за згодою),

жінок 175 25 зо 35 40 45
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Головне управління Державної служби з 
надзвичайних ситуацій України у Донецькій 
області (за згодою), Донецький прикордонний 
загін Східного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України (за 
згодою),
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації

чоловіків 175 25 зо 35 40 45

Оперативна піль 1.3. Залучення інституті» громадянської о суспільства до прийняття рішень з підтримки і просування культури миру, встановлення миру, постконфліктного відновлення та надання допомоги особам, і*кі постраждали від конфлікту

4. Створення умов для участі 
інститутів громадянської о 
суспільства, включно і 
органами самоорг анізаиії 
населення, активістами у 
впровадженні порядку денного 
"Ж інки, мир, безпека"

4 1 Проведення засідань координаційних 
рад з читань сім’ї, тендерної рівності, 
демографічного розвитку, запобігання 
домашньому насильству, протидії торгівлі 
людьми та впровадження порядку денного 
"Жінки. Мир, Безпека" (далі - координаційні 
ради)

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, виконавчі органи рад 
територіальних іромад. військово-цивільні 
адміністрації. Коаліція громадських організацій 
1325 у Донецькій області (за згодою), 
громадські об’єднання та міжнародні організації 
(за згодою)

кількість створених рал ! 80 І 20 Г - ...зо 10

І
1
|

і

! 10 [  То '

4 2. Забезпечення співпраці зі Структурою 
"ООН Жінки" представників інститутів 

; громадянського суспільства щодо розробки 
та формування місцевих планів дій з 
виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 

! 1325 "Жінки, мир, безпека", включати їх за 
згодою до складу місцевих дорадчих органів

1
1

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за згодою)

кількість розроблених місцевих 
планів дій

80 20 зо 10

і

10
1

10

14 3 Функціонування та поширення практик 
| розбудови партнерства громадськості органів 
! місцевого самоврядування та провайдерів 
безпеки шляхом формування, 
фукціонування, забезпечення ефективної 
діяльності місцевих робочих груп 3 
громадської безпеки, протидії домашньому 
насильству, соціальної згуртованності та 
тендерної рівності

Виконавчі орі ани рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об'єднання та міжнародні організації (за 
згодою)

кількість створених робочих груп 80 20 зо 10 10 10

4 4 Залучення інститутів громадянського 
суспільства до виконання заходів з медіації, 
подолання конфліктів, здійснення надання 
соціальних послуг цільовим групам 
визначених порядком денним "Жінки, мир, 
безпека"

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
департамент освіти та науки 
облдержадміністрації, відділ у Донецькій 
області Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України (за згодою), громадські об'єднання (за 
згодою)

кількість проведених заходів ~  ' 350 50 75 75 75 75

Разом за стратегічною ціллю 1

у тому числі: кількість охоплених жінок 26265 4380 4790 5210 5715 6170

кількість охоплених чоловіків 26265 4380 4790 5210 5715 6170

кількість цільових груп 300 40 50 60 70 80
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кількість розповсюджених пам'яток 350 50 60 70 80 90

кількість створених рад 80 20 зо 10 10 10

кількість розроблених місцевих 
планів дій

80 20 зо 10 10 10

кількість створених робочих груп 80 20 зо 10 10 10

кількість проведених заходів 1 350 50 75
1

75 75 75

Страіегічна ціль 2. Створення тендерно ч\ і.твоїсистеми ідентифікації безнекових викликів, іанобіг ання таким викликам, реагування на них

Оперативна ціль 2.1. Наявність мгвого механізму взаємодії державних органів, громадських об'єднань. підприємств. установ та організацій з іден тифікації безнекових викликів, іанобігання т аким викликам, реагування на них (війни, пандемії, техногенні
ка іастрофи тощо) з урахуванням потреб різних груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків

5. Визначення механізму 
взаємодії органів державної 
влади, представників 
громадянського суспільства, 
щодо реагування безнекових 
викликів

і
І
і

і!
і

5.1 Оцінювання впливу зовнішніх та 
внутрішніх безнекових викликів, в тому 
числі пов’язаними з СОУЮ-19 на різні групи 
дівчат і хлопців, жінок і чоловіків та шляхів 
реагування (алгоритмів дій) відповідно до 
рівня кризової ситуації

Головне управління Державної служби V’країни 
з надзвичайних ситуацій у Донецькій області 
(за згодою),
управління Державної міграційної служби 
України у Донецькій області (за згодою), відділ 
у Донецькій області 
Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України (за згодою), відділ у Донецькій 

області Міністерства у справах ветеранів 
України (за згодою), виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністраці, іромадські об’єднання

кількість проведених оцінювань 100

і
!

! 20

1

1

! 20 ! 20 ! 20 і 20

!5.2 Проведення оптування жінок, чоловіків ! 
| і молодих жінок та чоловіків, дівчат і 
і хлопців, у тому числі на лінії розмежування.

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
і національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, виконавчі органи рад

кількість іч::б. які прийняли участь в 
опитуванні

; 490 і 80

1
90 90 1 10 120

і щодо виявлення їх диференційованих та 
інклюзивних проблем і потреб у тому числі 
з урахуванням викликів, пов’язаних з СОУШ- 
19

і територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, Коаліція іромадських організацій 
1325 у Донецькій області (за згодою), 
громадські об’єднання (за згодою)

жінки 245 40 45 45 55 60

чоловіки 245 40 45 45 55 60

5.3. Залучення до проведення гендерного 
аналізу нормативно-правових актів з питань 
ідентифікації, попередження та реагування 
на безпекові виклики

Департамент з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи, 
департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, Головне управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Донецькій області (за згодою), 
Управління Державної міграційної служби 
України у Донецькій області (за згодою), відділ 
у Донецькій області 
Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України (за згодою), 
відділ у Донецькій області 
Міністерства у справах ветеранів України (за 
згодою), Донецький прикордонний загін 
Східного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України (за згодою),

кількість нормативно- правових 
актів, що пройшли аналіз

140 20

і
1

з о з о з о 30
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Краматорський прикордонний загін Східного 
регіонального управління Державної 
прикордонної служби України (за згодою), 
виконавчі органи рад територіальних громад

5.4. Включення тендерного компоненту піл 
час розроблення нормативно-правових актів 
що;ю рсаіування
на ослюкові виклики для різних іруп жінок і 
чоловіків, дівчат і хлопів (зокрема потреб 
жінок і чоловіків, осіб з інвалідністю, осіб, 
які потерпають від множинної дискримінації
гони'!

Департамент з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи 
облдержад м і 11 істра і іії. 
штаб операції Об'єднаних сил (за згодою). 
Головне управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Донецькій області 
(за згодою), відділ у Донецькій області 
Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово оку пованих територій 
України (за згодою),
відділ у Донецькій област і Міністерства у 
справах ветеранів України у Донецькій 
області (за згодою ),
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою)

кількість переглянутих нормативно- 
правових актів

140

!
і

|

іІ

і
|
і

І

| 20

!

!

!

30 ! зо
і
1
і
1і

1
і

30
і

і

і

30

5.5 Проведення навчань робочих груп з 
пит ань застосування тендерних підходів у 
бюджетні процесі. Долучати до складу 
робочих іруп представників громадського 
сектору та жіночих груп самодопомоги

Управління сімї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, відділ у Донецькій 
області Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України (за згодою), виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, Коаліція громадських організацій 
1325 у Донецькій області (за згодою), 
громадські об єднання та міжнародні організації 
(за згодою)

кількість проведених навчань 150 зо зо зо зо зо

кількість охоплених осіб 400 80 80 80 80 80

жінок 200 40 40 40 40 40

чоловіків 200 40 40 40 40 40

5.6 Проведення тендерного аналізу 
і існуючого складу штабів, комісій з 
питань реагування на безпекові виклики 
щодо врахування принципу забезпечення 
рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, відповідних 
місцевих штабів і комісій та внесення змін 
до їх складу

Департамент з питань цивільного захисту , 
мобілізаційної га оборонної 
роботи облдержадміністрації, 
штаб операції Об'єднаних сил (за згодою), 
Головне управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Донецькій області 
(за згодою), управління Державної міграційної 
служби України у Донецькій області (за 
згодою), відділ у Донецькій області 
Міністерства у справах ветеранів України (за 
згодою)

кількість охоплених структур 260
і

!
і

і

52 52 52 52 52

6. Проведення оцінки 
критичної, інфраструктури 
потребам ідентифікації загроз 
безпеці, запобігання таким

6.1. Запровадження методологічного підходу 
до ідентифікації критичних об’єктів 
інфраструктури територіальних

Департамент з питань цивільною захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи 
облдержадмі ністрації,

кількість розроблених методичних 
матеріалів із застосуванням 
методології

10 2 2 2 2 2
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загрозам, реагування на 
потенційні виклики із 
застосуванням тендерного 
підходу

громад з урахуванням принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків (аудит безпеки територій) із 
застосуванням методології Глобальної 
Флагманської ініціативи ООН Жінки 
“ Безпечні міста та безпечні громадські 
простори для жінок та дівчат’'

виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації

Глобальної Флагманської ініціативи 
ООН Жінки “ Безпечні міста та 
безпечні громадські простори для 
жінок та дівчат”

6.2. Поширення інформації для населення 
щодо механізму дій ревнування на виклики 
та загрози з урахуванням тендерного підходу 
із застосуванням мсіолології Глобальної

Виконавчі орг ани рал територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, міжнародні 
організації (за згодою), Коаліція громадських 
\))і!ані їацій 1325 у Донецькій області (за 
згодою)

кількість охоплених осіб 

жінок

і 10000
і
!

5000

2000 

| 1000

| 2000 

; 1000

2000
і

1000

! 2000 

1000

2000
і
!

1000

Флагманської ініціативи ООП Ж і н к и  
"Безпечні міста та безпечні громадські 
простори для жінок та дівчат’'

ЧОЛОВІКІВ

1
5000 1000 1 1000 

1
1

і 1000

1
1

1000 1000

6.3 Проведення навчальних курсів для осіб 
похилого віку, осю з інвалідністю, 
маломобільних категорій громадян, жінок, 
що належать до національних меншин, у 
тому числі ромських національних меншин, 
особливо жінок щодо комп'ютерної 
грамотності, для забезпечення оперативного 
та рівного доступу до отримання інформації, 
особливо під час безпекових ситуацій

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання,

1 департамент соціального захисту населення 
|облдержадміністрації, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації

кількість охоплених осіб 500 100 100 100
1
1
1
і

100 100

жінок 250 50 50 50

і

50 50

ЧОЛОВІКІВ 250 5.0 50

1

і

50 50 50

Оперативна ціль 2.2. Забезпечення спроможності населення України, зокрема жінок і дівчат, виявляти безпекові виклики, запобігати таким викликам, реагувати на них відповідно до наявних інструкцій, законодавства
власних потреб

, рівня безпекових викликів та

7. Формування навичок у різних 
груп населення 
з виявлення безпекових 
викликів, запобігання таким 
викликам, реагу вання на них

7.1. Визначення та застосування релевантних 
каналів комунікації та систем оповіщень ( 
чат-боти,
соціальні мережі, листівки, гучномовці) 3 
різними фупами дівчат і хлопців, жінок і 
чоловіків (зокрема, особами з порушеннями 
слуху,зору,
людьми похилого віку) щодо виявлення 
безпекових викликів. їшюбй'ання таким

! Департамент з питань цивільного захисту,
! мобілізаційної та оборонної роботи, 
і облдержадміністрації,
| Донецький обласний центр соціальних служб, 
штаб операції Об’єднаних сил (за згодою). 
Головне управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Донецькій області 
(за згодою), відділ у Донецькій області 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово

кількість охоплених осіб

75000 15000 1 5000 15000 15000 15000

викликам, реагування на них в тому числі 
пов'язаних з СОУІІ)-19

і окупованих територій України (за згодою), 
управління Державної міграційної служби 
України у Донецькій області (за згодою), 
відділ у Донецькій області, Міністерства у

ЖІНОК 37500 7500 7500 7500 7500 7500

і

справах ветеранів України (за згодою), 
Донецький прикордонний загін Східного 
регіонального управління Державної
прикордонної служби України (за згодою). 
Краматорський прикордонний загін Східного | 
регіонального управління Державної 
прикордонної служби України (за згодою)

чоловіків 37500 7500 7500

1

7500 7500 7500

кількість пронесених заходів 1 5 0 з о з о і з о
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7.2. Розповсюдження пам’яток екстреного 
реагування на безпекові виклики з 
урахуванням різних потреб жінок і чоловіків, 
дівчат і хлопців

Департамент з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи, 
департамент охорони здоров’я, управління 
сім’ї, молоді та масових заходів національно- 
патріотичного виховання, департамент освіти 
та науки облдержадміністрації, Донецькій 
обласний центр соціальних служб, Головне 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Донецькій області (за 
згодою),
відділ у Донецькій області 
Міністерства з питань реінтеїрації 
тимчасово окупованих територій 
України (за згодою), управління Державної 
мііраційної служби України у Донецькій 
області (за згодою), відділу Донецькій облаем 
Міністерства у справах ветеранів України (за 
згодою), Донецький прикордонний загін 
Східного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України (за згодою), 
Краматорський прикордонний загін Східного 
регіонального управління Державної 
прикордонної служби України (за згодою)

кількість поінформованих осіб 30000 6000 6000 6000 6000 6000

жінок 15000 3000

і

3000

1

і

!

3000

1

3000

і

і

3000

ЧОЛОВІКІВ

і

і!

15000 3000

і

! 3000 3000

і

1 3000

!
Зооо

7.3. Інформування іромадськості про 
просвітницькі заходи, інформаційні кампанії 
ініціативи, які пов'язані з миротворчістю 
або розв'язанням конфліктів, щодо 
підвищення обізнаності мешканців області з 
питань загіроваження місцевих планів дій з 
виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 "Жінки, мир, безпека" із врахуванням 
особливостей доступу до інформації 
вразливих категорій осіб (жінок, що 
належать до національних меншин, у тому 
числі ромських національних меншин, осіб з 
вадами зору, слуху, осіб похилого віку, 
матеріального стану, доступу до інтернету та 
цифрової обізнаності населення, особливо в 
сільських громадах)

Управління сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
департамент освіти та науки, департамент 
охорони здоров’я, департамент з питань 
цивільного захисту', мобілізаційної та оборонної 
роботи, управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, управління 
культури і туризму облдержадміністрації, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 

військово-цивільні адміністрації

к ільк іс ть  охоплених осіб за статтю 75000 15000 15000 15000
!

1
|

15000 15000

7.4. Проведення регулярних навчань для 
педагогічних працівників, батьків та 
здобувачів освіти з питань особливостей 
безпеки життєдіяльності дівчат і хлопців 3 
вибухонебезпечними предметами в умовах 
конфліктів та надзвичайних ситуацій 
(пожежі, загострення бойових дій, 
техногенні аварії, пандемії та ін.)

Департамент освіти і науки, департамент з 
питань цивільного захисту, мобілізаційної та 
оборонної роботи облдержадміністрації, і 
Головне управління Державної служби України ■ 
з надзвичайних ситуацій у Донецькій області 
(за згодою),
Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області (за згодою),

кількість охоплених осіб 35000 7000 7000 7000 7000 7000

жінок 17500 3500 3500 3500 3500 3500
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управління патрульної поліції в Донецькій 
області, виконавчі органи рад територіальних 
громад, військово-цивільні адміністрації

чоловіків 1 7 5 0 0 3 5 0 0 3 5 0 0 3 5 0 0 3 5 0 0 3 5 0 0

7.5. Надання психологічної підтримки з 
питань подолання психологічних травм у 
дітей, які постраждали від конфліктів

Донецький обласний центр соціальних служб, 
Донецький обласний навчально-методичний 
центр психологічної служби

к ільк ість  осіб 10000 2000 2000 2000 2000 2000

ЖІНКИ 5000 ! 1 0 0 0 І 1000 ! 1000
і

1 0 0 0 1000
ЧОЛОВІКИ 5000 ! 1000 1000 1 1000 і 000 1000

7 6. Проведення у закладах освіти занять 
з питань кібербезпеки і протидії 
кіберзлочинпості з урахуванням тендерного

Департамент освіти та науки 
облдержад м і нісіра ці ї,
Головне управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Донецькій обласіі 
(за згодою),
Головне управління Національної поліції в 
Донецькій обласіі (за згодою), виконавчі 
органи рад територіальних іромад. військово- 
цивільні адміністрації

к іл ьк ість  охоплених осіб 75000 ] 15000 і ! 5000 } 15000
і

І _ ................... .

15000 і 15000

ЖІНОК 37500 7500 ..... ; 7500
1

[ 7500
1
1

| 7500 7500

ЧОЛОВІКІВ 37500 1 7500 7500 7500 7500 І 7500

7 7 Проведення аудитів безпеки 
іромадських просторів із застосуванням 
методології
глобальної Флагмантської ініціативи 
структури ООН Жінки «Безпечні міста та 
безпечні громадські
простори для жінок та дівчат», із подальшим 
висвітленням результатів аудиту в ЗМІ та 
соціальних мережах

Виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації

к іл ьк ість  проведених аудитів/звітів 2.50 1 46 і 46 46 46 і 46

і

к ільк ість  прийнятих ЦІЛЬОВИХ 

програм
230 46 46 46 46 46

8 . Формування системи 
раннього оповіщення населення 
про небезпеки, пов'язані із 
збройним конфліктом 
(повідомлення про активізацію 
воєнних дій, розмінування, 
заміновані об’єкти тощо), яка 
вклю чає тендерно чутливі 
показники і заходи

8 .1 . Забезпечення функціонування спрощеної 
системи передачі інформації від державних 
| структур та органів місцевого 
самоврядування, які отримали екстрену 
і інформацію щодо небезпек, пов’язаних із 
і збройним конфліктом, та теле- і 
радіокомпаніями незалежно від форми 
власності, а також операторами мобільного 
зв’язку з урахуванням тендерних підходів

Головне управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, 
Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області, управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації

впровадження спрощеної системи  
передачі інформації

+ \ + +

кільк ість  охоплених осіб 230 46 46 46 46 46

9. Підвищення спроможності 
територіальних громад щодо 
управління процесами 
запобігання конфліктам і 
врегулювання конфліктів

9 1. Запровадження використання на 
постійній основі інструментів оцінювання 
ризиків виникнення конфліктів у громадах, 

| що зазнали негативного впливу внаслідок 
конфлікту, та вжиття необхідних заходів за 

і результатами отриманої інформації

1
1

Департамент з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної та оборонної роботи 

і облдержадміністрації, відділ у Донецькій 
області
Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій 
України (за згодою), виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за згодою)

к іл ьк ість  впроваджених методичних  
рекомендацій

2 3 0 4 6 4 6 4 6 4 6

І
1

4 6

42. Створення робочих груп та 
! запровадження фахової підготовки членів 
територіальних громад, жіночих 
ініціативних груп з питань управління 
тендерно - орієнтованого бюджетування,

Донецький обласний центр зайнятості, відділ у і
Донецькій області
Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій
України (за згодою), виконавчі органи
територіальних громад, громадські об’єднання
та міжнародні організації (за згодою)

к ільк ість  створених робочих груп
..

і

к ільк ість  охоплених осіб 4 6 0 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0 9 2 0

процесами попередження та врегулювання 
конфліктів (тренінги, семінари, онлайн-

ж інок 2 3 0 0 4 6 0 4 6 0 4 6 0 4 6 0 4 6 0

курси) чоловік ів 2300 460 460 460 460 460 1
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10. Включення ло освітніх 
програм питання аудиту 
безпеки територій га 
реагу вання на безлекові 
виклики, які пов'язані з 
насильством за ознакою статі та 
насильством, пов’язано з 
конфліктом

10.1. Організація навчальних тренінгів, 
семінарів з вивчення методики 
проведення аудиту безпеки на місцевому 
рівні для фахівців із соціальної роботи, 
мобільних бригад соціально-психологічної 
допомоги, працівників притулків для осіб, 
які постраждали від домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою 
етап, сексуального насильства студентів

Управління сімї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, Донецький обласний 
центр соціальних служб, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації

кількість охоплених осіб 2000 400 400 400 400 400

жінок 1000 200 200 200 200 200

закладів вищої освіти ЧОЛОВІКІВ 1000
1

200 [ ’ 200 " ! 200 200
1
1

200

Разом за стратегічною ціллю 2
у тому числі: к ільк ість  провелених оцінювань j 100

1

1 20
і

24290

j 20..... 20 і 20 І 20

кількість охоплених жінок 1 121495
І

j 24295

!

j 24295
і

24305 24310

кількість охоплених чоловіків ! 121495 24290 і 24295
1
j

24295 24305 24310

.кількість нормативно-правових акпв, 
шо пройшли аналіз

280
1іі

40 60 ; 60
і

60 60

кільк ість  проведених навчань 150 30 зо 1 30
j

30 30

кільк ість  охоплених структур 260 52 52 1 52 52 52

кільк ість  створених робочих груп і

кільк ість  розроблених методичних 
матеріалів із застосуванням 
методології
Глобальної Флагманської 
ініціативи О О Н Ж інки “ Безпечні 
міста та безпечні громадські 
простори для жінок та дівчат”

10 2 2 7

Стратегічна ціль 3. Забезпечення процесу нос і конфліктного відновлення, ро «будови та впровадження системи перехідного правосуддя за приншшамн забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Оперативна ціль 3.1. Визначення суспільного та політичного діалоїл щодо постконфлікгного відновлення та розбу дови відновного/перехідного правосуддя жінок і враху вання особливостей потреб жінок і чоловіків (дівчат і хлопців), які постраждали від
конфлікту

11. Узгодження діяльності 
суб’єктів взаємодії, які 
забезпечують формування та 
впровадження програм із 
пост конфліктного відновлення

11.1. Впровадження у діяльність суб’єктів 
взаємодії реі інтеграцій них 
процесів з урахуванням потреб та інтересів 
жінок і дівчат, чоловіків і хлопців
|

Відділ у Донецькій області Міністерства з 
питань реінтеграції окупованих 
територій України (за згодою), відділ у 
Донецькій області Міністерст ва у справах 
! ьеіеранів України (за зі одою). Донецький 
прикордонний загін Східного регіонального 
управління Державної прикордонної служби 
України (за згодою),

кількість суб'єктів взаємодії 50 10 10 10 10 10
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Краматорський прикордонний загін Східного 
регіонального управління Державної 
прикордонної служби України (за згодою), 
управління сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації.
Донецький обласний центр соціальних служб

! 12 Проведення кавчань щодо механізмі» 
ведення комунікативної о діалогу для осіб, 
які мешкають на лінії розмежування в 
\ мовах пост‘конфліктної о відновлення та 
розбудови перехідного правосуддя за 
паритетною участю жінок і чоловіків

Управління сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, відділу Донецькій 
області Міністерства з питань реінтеграції 
окупованих територій України (за згодою), 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, міжнародні та

к ільк ість  охоплених осіб 1 500

і ”  750

300

150

300

: і5о

!

300
і

150

: 300
!
1

■ 150
і

300

1’ 150

іромадські організації (за згодою) чоловіки 750 150 150 150 150
1

150

11.3. Створення діалогових платформ та 
комунікаційних просторів на місцевому 
рівні, в тому числі за підтримки міжнародних 
організацій, громадських організацій та

Управління сімї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
департамент освіти і науки 
облдержадміністрації. Донецький обласний

к ільк ість  локацій, що створили  
діалогові платформи/комунікаційн і 
простори

46 6 6 10

жіночих іруп самодопомоги, особливо в 
іромадах на лінії розмежування для 

1 проведення обговорень, зустрічей, 
медіаційних діалогів щодо постконфліктного

центр соціальних служб, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації (за згодою), Коаліція громадських 
організацій 1325 у Донецькій області (за

к ільк ість  охоплених осіб 1500 300 300 300 ! з о о
і

300

відновлення та питань миробудівництва з 
урахуванням рівної участі жінок і чоловіків

згодою) жінок 750 150 150 150 150
1

150

чоловіків 750 150 150 150 150 150

Оперативна ціль 3.2. Визначення специфічних потреб осіб, які постраждали від конфлікту, зокрема жінок, з урахуванням тендерних підходів та їх урахування під час надання адміністративних, медичних та соціальних послуг

12. Проведення систематичного 
оцінювання, аналізу потреб та 
доступності адміністративних, 
медичних та соціальних послуг, 
надання правової допомоги 
різнимн
групами жінок і чоловіків, які

12.1. Проведення навчань для фахівців, які 
надають адміністративні, медичні та

Донецький обласний центр соціальних служб, 
Регіональний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Донецькій та 
Запорізькій областях, департамент охорони 
здоров я облдержадміністрації, виконавчі 
органи рад територіальних громад, військово- 
цивільні адміністрації

к іл ьк ість  проведених навчан ь 15 3 3 3 3 3

соціальні послуги, правову допомогу щодо 
застосування тендерного підходу під час 
надання послуг, формування навичок 
конфліктного та неконфліктного спілкування

к ільк ість  охоплених осіб 500 100 100 100 100 100

ж інки 250 50 50 50 50 50

постраждали від конфлікту чоловіки 250 50 50 50 50 50
13. Проведення консультацій та 
надання необхідної медичної та 
соціально-психологічної 
допомоги особам, які 
постраждали від конфлікту

13.1. Забезпечення діяльності та розвитку 
мережі мобільних бригад соціально- 
психологічної допомоги особам, які 
постраждали від насильства (в тому числі від 
збройного конфлікту)

{Управління сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, Донецький обласний 
центр соціальних служб, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, міжнародні 
організації (за згодою)

к ільк ість  м обільних бригад 23

і

3 5 5 5 5

13.2. Проведення консультувань з питань 
репродуктивного здоров'я серед Ж ІН О К  і 
дівчат, які постраждали від конфлікту

і Департамент охорони здоров’я | 
облдержадміністрації, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації

КІЛЬКІСТЬ охоплених ЖІНОК 30000 4000 500C 6000 7000 8000
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! 13.3. Проведення циклу тренінгів/ семінарів 
І для жінок і дівчат, які постраждали від 
різних видів конфліктів щодо розвитку 
'соціальних навичок та поведінки

|

Управління сім’ї', молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Донецький обласний 
центр соціальних служб, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
ві йсь ково-ци вільні адм і н істрації

кількість охоплених жінок 2500 300 400 500 600 700

14. Розширення можливосте» 
підтримки самозайня гості 
та підіфшмніштва жінок, 
зокрема з числа внутрішньо 
перемішених осіб, жінок- 
ветераиів та інших осіб, які 
постраждали від конфлікту

14.!. Реалізація програм підтримки 
самозайнятості та підприємництва жінок, 
зокрема з числа внутрішньо 
переміщених осіб, жінок-ветеранів, жінок з 
інвалідністю та інших осіб, які постраждали 
від конфлікту

Донецький обласний центр зайнятості, 
відділ у Донецькій області 
Міністерства у справах ветеранів України (за 
згодою),
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації

КІЛЬКІСТЬ охоплених жінок 1 7500
і

1500 1500

1

1500

і

1500 1500

|

Оперативна піль 3.3. Вншачення належних механізмів документування, оніни)вання та відшкодування збитків особам, які постраждали від насильства, пов'язаного з конфліктом.,
відповідальності

з урахуванням гендерного підходу та притягнення винних до

15. Забезпечення доступу 
громадян, які проживають 
на територіях, що постраждали 
від бонових дій, до інформації 
щодо того,
як діяти в кризових умовах, 
документувати заподіяну шкоду!

15 1 Підвищення кваліфікації фахівців 
державних органів га посадових осіб органів 
місцевого самоврядування 
щодо документування, оцінювання шкоди.

| завданої постраждалим у зв'язку з 
конфліктом, з урахуванням тендерного та 
інклюзивного підходу

Відділ у Донецькій област і Міністерства з 
питань реінтеграції окупованих територій 
України(за згодою),
департамент з питань цивільного захисту,
; мобілізаційної та оборонної роботи 
| облдержадміністрації,
; виконавчі органи рад територіальних громад,

кількість підготовлених фахівців ' 360 20 70 І 80

1

90 100

ЖІНКИ 180 10 35 | 40 45 50

та звертатися за її 
відшкодуванням

військово-цивільні адміністрації,
; міжнародні організації (за згодою)

ЧОЛОВІКИ 180 10 35 40 45 50

15.2. Проведення навчань для поліцейських, 
осіб служби цивільного захисту, 
військовослужбовців, надавачів 
психологічних послуг регіонального та

: Головне управління Національної поліції в 
; Донецькій області (за згодою), виконавчі 
■органи рад територіальних громад, військово- 
! цивільні адміністрації.

кількість охоплених осіб 300 60 60 60 60 60

місцевого рівнів щодо практичного 
застосування механізмів запобігання 
конфліктів, заходів із профілактики та 
реагування на насильство за ознакою статі, в 
тому числі сексуальне насильство пов’язане з

. міжнародні організації ( за згодою) жінки 150 ЗО зо 30 зо зо

конфліктом, системи захисту населення, 
зокрема жінок, молодих жінок і дівчат, які 
постраждали від конфлікту

чоловіки 150 зо зо 30 ЗО зо

Разом за стратегічною ціллю 3

у тому числі: кількість суб'єктів взаємодії 50 10 10 10 10 То

кількість охоплених жінок 42080

-............... ...1

6190

і

7315 8420 9525 10630

КІЛЬКІСТЬ охоплених ЧОЛОВІКІВ | 2080 390 | 4! 5 | 420 ! 425 430
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кількість локацій, що створили 
діалогові платформи/комунікаційні 
простори

кількість проведених навчань 15 з 3

кількість мобільних ори гад 23 ] .......... * .........

1

1

1
І

( траічтічна ціль 4. Забезпечення захисту віл насильства за ознакою сілі і. сексуального насильства (в умовах -тронного конфлікту та в мирний час)

Оперативна ціль 4.1. Формування системи міжвідомчого виявлення та реаїлвання, яка створим умови для отримання комплексного, своєчасного захисту та достл иу до правосуддя осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального
насильства, пов’язаного з конфліктом, в умовах збройного конфлікту

16. Палання пропозицій щодо 
змін до законодавства в частині 
протидії насильству за ознакою 
статі відповідно до міжнародних 
стандартів

16.1 Активізація співпраці суб < ктів. що 
здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству та’або 
насильству за ознакою статі, в тому числі 
сексуальним домаганням та іншим формам 
сексуального насильства щодо жінок та 
дівчат в приватних та публічних просторах, 
сексуального насильства пов’язаного з 
конфліктом

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, виконавчі органи рал 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, іромадські об'єднання та 
міжнародні організації ( за згодою)

кільк іс ть  проведених заходів 2500
І1
!

500 5 ПО ; 500

і1

; 500 500

16 2. Розвиток мережі та навчання фахівців 
телефонних ‘гарячих" ліній щодо реаіування 
на випадки насильства за ознакою статі, у

Виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, інститути 
громадянського суспільства (за згодою)

кільк ість  "гарячих" лін ій 5 1 1 ! і
і

1

і

1

тому числі сексуальні домагання та іншим 
формам сексуального насильства щодо жінок 
та дівчат в приватних та публічних 
просторах, сексуального насильства 
пов'язаного з конфліктом

кількість осіб, які пройшли навчання 400 80 80 80 80 80

жінок 200 40 40 40 40 40
чоловіків 200 40 40 40 40 40

16.3. Проведення на постійній основі 
інформаційних кампаній 
з питань запобігання та протидії насильству 
за ознакою статі, сексуальних домагань та 
іншим формам сексуального насильства 
щодо жінок та дівчат в приватних та 
публічних просторах, сексуального 
насильства пов’язаного з конфліктом для 
працівників сектору безпеки і оборони

!

Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області.
Управління патрульної поліції в Донецькій 
області, центри надання безоплатної правової 
допомоги (за згодою)

кількість охоплених осіб 250 50 50 50 50 50

ЖІНКИ 125 25 25 |
і

І

25 25 25

чоловіки 125 25 25 | 25

і

25 25

16.4. Підвищення кваліфікації фахівців, які ! 
залучені або можуть бути залучені до роботи 
щодо запобігання та протидії насильству за

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, виконавчі органи рад

кільк ість  охоплених осіб юоо ; 200 200 | 200 200 200

ознакою статі та сексуальному насильству та 
іншим

територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації,

ЖІНКИ 500 100 100 100 100 100
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формам сексуального насильства щодо жінок 
та дівчат в приватних та публічних 
просторах, сексуального насильства 
пов’язаного з конфліктом відповідно до 
стандартів

гром&цські об'єднання та міжнародні організації 
(за згодою)

чоловіки 500 100

оо

100 оо

100

17. Забезпечення виявлення 
випадків насильства за ознакою 
статі та належного реагування 
на них

17.1. Проведення інформаційних заходів з 
питань виявлення, ідентифікування, 
перенаправлення та документування фактів 
насильства осіб, постраждалих від 
насильст ва за ознакою статі, сексуальних 
домагань та іншим формам сексуального 
насильства щодо жінок за дівчат в приватних 
та публічних просторах, сексуального 
насильства пов'язаного ; конфліктом.для 
працівників ссктор\ безпеки і оборони

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно- патріотичного виховання 
облдержадміністрації, Головне управління 
Національної поліції в Донецькій області (за 
згодою), управління патрульної поліції в 
Донецькій області (за згодою). Донецький 
прикордонний загін Східного регіонального 
управління Державної прикордонної служби 
України (за згодою), Краматорський 
прикордонний загін Східного регіонального 
управління Державної прикордонної служби 
України (за згодою). Головне управління

к іл ь к іс т ь  охоплених осіб

ЖІНКИ

<00

1 250

і

і
і

100

І

50

! 00

і

: 50

І

100

50

100

50

І

!

і 00

і

1

І " "  50
j

і
!
і

Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Донецькій області (за згодою)

ЧОЛОВІКИ 250 50 50 50 ! 50
1 50

18. Забезпечення системного 
моні горнніл функціонування 
системи реагування на 
насильство за ознакою статі та 
насильство, пов’язане з 
конфліктом

18.1. Проведення заходів щодо збору 
статистичних даних з розподілом за статтю, 
територіальним розподілом, ознаками 
перебування у складних життєвих 
обставинах (згідно з Законом України '‘Про 
соціальні послуги"), зокрема в судовій та 
правоохоронній системах, щодо всіх 
категорій злочинів, пов'язаних з 
насильством за ознакою статі, сексуальним 
домаганням та іншим формам сексуального 
насильства щодо жінок та дівчат в приватних 
та публічних просторах, сексуального 
насильства пов'язаного з конфліктом

Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області (за згодою), управління сім'ї, 
молоді та масових заходів національно- 
патріотичного виховання, департамент освіти і 
науки, департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації, місцеві центри з надання 
безоплатної первинної правової допомоги, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об'єднання (за згодою)

кількість проведених заходів

1

700 140 і 140

і

140 140 140

18.2. Проведення моніторингу виконання 
наказу Міністерства охорони здоров'я 
України від 01 лютого 2019 року №  278 
щодо проведення та доку монтування

Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, громадські об'єднання (за 
згодою )

к ільк ість  охоплених осіб 750 150 | 150

1
1

150 150 150

результатів медичною обстеження 
постраждалих від домашнього насильства 
або осіб, які ймовірно постраждали від 
домашнього насильства, насильства за 
ознакою статі, сексуальним домаганням та 
іншим формам сексуального 
насильства щодо жінок та дівчат в приватних 
та публічних просторах, сексуального 
■ насильства пов’язаною і конфліктом та 
надання їм медичної допомоги

ЖІНКИ І 

ЧОЛОВІКИ

375

3 7 5

75 і 75 "

1
..........  г

75

_________________ !

75 75

18.3. Проведення аналізу ефективності 
системи реагування та направлення

Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області (за згодою),

кількість проведених заходів 230 46 46 46 46 46
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постраждалих від насильства за ознакою 
статі до профільних органів, 
зокрема в судовій та правоохоронній 
системах щодо всіх категорій злочинів, 
пов'язаних з насильством за ознакою статі, 
сексуальним домаганням та іншим формам 
сексуального насильст ва щодо жінок та 
дівчат в приватних та пуолічних просторах, 
сексуального насильства пов'язаного з 
конфліктом

Територіальне управління Державної судової 
адміністрації України в Донецькій області (за 
згодою),
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
організації (за згодою)

!
1

І
18.4. ііирипення питані, щодо покращення 
транспортного сполучення між районами та 
громадами Донецької області, особливо в 
іромадах вздовж контактної лінії, що 
сприятиме мобільності жінок, чоловіків, 
дівчат та хлопців та забезпечення доступу до 
якісних соціальних послуг

Виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрацїї. іромадські 
організації (за згодою)

К;.;і,МС і Ь ВНОЛсНі іЧ трансі іор і Ш!\ 
маршрутів

230

1
1

4(з

і
і
1
|

і

: 46

і
і

І

46 46 46

1

Оперативна ціль 4.2. Забезпечення комплексної допомоги особам, які постраждали від насильства та ознакою статі та сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, і урахуванням специфічних потреб лостраждалих в умовах збройного конфлікту та в
мирний час

19. Забезпечення надання 
ефективної своєчасної допомоги 
особам,
які постраждали віл насильства 
за ознакою статі

19.1. Оцінювання стану системи надання 
соціальних послуг та забезпечення 
методичною
підтримкою територіальних іромад щодо 
надання соціальних послуг особам, які 
постраждали від насильства за ознакою статі, 
сексуальним домаганням та іншим формам 
сексуального насильства щодо жінок та 
дівчат в приватних та публічних просторах, 
сексуального насильства пов’язаного з 
конфліктом (з урахуванням статі, 
соціального статусу, етнічної, релігійної 
приналежності та інших ознак)

Управління сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації.
Донецький обласний центр соціальних служб, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
організації (за згодою)

і . .! к ільк ість  наланих соціальних послуг

I

і

1 35000 7000 7000 ! 7000

1

1

7000 7000

19 2. Забезпечення інклюзивного доступу 
вразливих категорій населення, особливо 
жінок
(в тому числі онлайн) до отримання 

; психологічної, юридичної, медичної 
'допомоги та соціальної реабілітації, 
безоплатної правової допомоги особами, 
мешканців з віддалених та сільських громад, 
що постраждали від тендерно зумовленого 
насильства, сексуальних домагань та інших 
форм сексуального насильства щодо жінок 
та дівчат в приватних та публічних 
. просторах, сексуального насильства ; 
; пов'язаного з конфліктом ;

Управління сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержад м і н істрації,
місцеві центри безоплатної первинної правової 
допомоги, виконавчі органи рад ; 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації

к ільк ість  наданих послуг 250 50 50

і

50 50 50
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19.3. Ро зширення мережі спеціалізованих 
служб для осіб, які постраждали від 
домашньою насильства та насильства за 
ознакою статі (  мобільних бригадах 
соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього насильства, 
притулків соціально-психологічної допомоги 
особам, які постраждали від домашнього 
насильства, денних центрів соціально- 
психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильсіва і 
кризовою кімнатою

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації

к ільк ість  створених спеціалізованих 
закладів

2 6 6

1

j

5

І
і

1

5

і

1

5

І

5

і

і
і

І

І9.-І. Заоезнечення реалізації пілотного 
проекту Фонду ООН в галузі 

: народонаселення та ПРООН «Громади вільні 
1 від насильства» та Глобальної Флагманської 
| ініціативи ООН Жінки "Безпечні міста та 
безпечні громадські простори для жінок та 

: дівчат"
І

\ правління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, виконавчі оріани рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, міжнародні організації (за 
згодою)

кіл ькість  громад залучених до 
реалізації проекту "Громади вільні 
від насильства"

4 6 І  " " ї " j............  9 ....

і
і
і

І

j 9 ! 10 і 10

!
1

1
|

: 19.5. Систематичне інформування населення 
і про допомогу,
|яку можуть отримати особи, які постраждали

Управління сім'ї', молоді іа масових заходів 
національно-патріотичного виховання 

облдержадміністрації, місцеві центри з надання

кількість охоплених осій 85000 17000 17000 1 7000 17000 і 7000

і від насильства за ознакою етап та 
| сексуальних домагань та інших форм 
|сексуального насильства щодо жінок га 
дівчат в приватних та публічних просторах, 

! сексуального насильства пов’язаного з 
конфліктом, з урахуванням засобів

безоплатної первинної правової допомоги, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
організації (за згодою)

жінок 42500 8500 8500 8500 8500 8500

комунікації для різних груп жінок і чоловіків 
та послуги, які їм надаються

чоловіків 42500 8500 8500 8500 8500 8500

119.6. Надання гендерно-чутливих, 
інклюзивних та адміністративних послуг з 
надання необхідної
допомоги особам, які постраждали від

Донецький обласний центр соціальних служб, 
місцеві центри безоплатної первинної правової 
допомоги,
виконавчі органи рад територіальних громад,

кількість осіб, яким  надані послуги 40000 8000 8000 8000 8000 8000

насильства за ознакою статі, сексуальних 
домагань та інших форм сексуального 
насильства щодо жінок та дівчат в приватних 
та публічних просторах, сексуального 
' насильсіва пов’язаного з конфліктом, у тому 
числі психологічної допомоги з можливістю 

|обрати стать фахівця (за наявністю), 
відповідно Переліку державних стандартів 
соціальних послуг

військово-цивільні адміністрації жінок 20000 4000 4000 4000 4000

і

4000

чоловіків 20000 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0

19.7. Надання соціальної, психологічної га 
іншої необхідної підтримки членам сім 'ї, які j 
постраждали від насильства за ознакою статі 
та сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства щодо жінок та 
дівчат в приватних та публічних просторах.

Донецький обласний центр соціальних служб, | 
виконавчі оріани рад територіальних громад, 
військово -11 и вільні адмін істрації

к ільк ість  охоплених осій 2590 500 500 520 520 550

жінок 1295 250 250 260 260 275

сексуального насильства пов'язаного з 
конфліктом

чоловіків 1295 250 250 260 260 275
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19 8. Проведення заходів для фахівців з 
питань надання психологічної допомоги 
особам, які постраждали 
від насильства за ознакою статі, сексуальних

Управління с ім ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, відділ у Донецькій  
області М іністерства V  справах ветеранів

к ільк ість  охоплених осіб 4 1 0 7 0 8 0 80 9 0 9 0

домагань та інших форм сексуального  
насильства щодо ж інок та дівчат в приватних 
га публічних просторах, сексуального  
насильства пов’язаного з конфліктом

У країни (за згодою),
Головне управління Д С Н С  України у Донецькій  
області (за згодою), Донецький прикордонний 
загін Східного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України (за 
згодою),
краматорський прикордонний загін С х ід ною  
регіональноїч) \ правління Державної

жінок 205

і

35 40

і

40 45 45

І

прикордонної служби України (за згодою). 
Донецький обласний центр соціальних служб, 
виконавчі органи рад територіальних іромад, 
в і й ськово-цивільн і а дм іні сіра і іі ї і ро мале ь кі 
організації (за згодою)

ЧОЛОВІКІВ І ..............205

|

1

! 35

1

! 40 Т 40

і

!

45

і
|

1 45
і
!

і 9.9 Розповсюдження тендерно 
орієнтованих та інклюзивних інформаційних 
та просвітницьких матеріалів щодо 
формування в суспільстві «нульової»  
толерантності до всіх проявів насильства, 
культури миру

Управління с ім ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 

'облдержадміністрації, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 

|адміністрації, громадські організації (за 
| згодою)

к іл ьк ість  розповсю джених матер іалів | 7 4 0 0 0

|
|
і

1 2 0 0 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 і ) 500(7

І

і 7 0 0 0

19 10 Забезпечення рівного інклюзивного  
доступу до адміністративних послуг, 
особливо вразливих іруп, зокрема для 
мешканців віддалених і сільських громад та 
громад розташованих вздовж лінії 
розмежуванн я шляхом роботи мобільного  
Ц Н А П у

У правління с ім ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 

| облдержадміністрації,
| виконавчі органи рад територіальних громад, 
в і йсь ково-ци ві л ь ні адм і ністра ції

кіл ьк ість  наданих адм іністративних  
послуг

2 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

19.11. Розвиток банківських послуг у  
віддалених громадах, встановленню  
терміналів, банкоматів 
у сільських г р о м а д а х , громадах на лінії 
розмежування для забезпечення рівного 
доступу до розпорядження власними 
фінансовими ресурсами та запобігання 
економ ічною  насильства по відношенню до 
вразливих категорій населення

Управління сім ’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації,
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об’єднання (за згодою)

кіл ьк ість  локацій з банкоматами 5 7 5 0 1000 1000

і
!

1200 1250 130 0

1 9 .12 . Проведення тренінгів для жінок, які 
постраждали від насильства за ознакою статі, 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства щодо ж інок та 
дівчат в приватних та публічних просторах, 
сексуального насильства пов'язаного з 
конфліктом торгівлі людьми та особам з 
числа безробітних

Донецький обласний центр зайнятості, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об’єднання та міжнародні організації (за
згодою)

кіл ьк ість  охоплених ж інок 2 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0

1
і

5 0 0 0 5 0 0 0
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Оперативна ціль 4.3. Забезпечення функціонування ефективних механізмів запобігання насильству за ознакою стазі, сексуальним домаганням та сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом

20. Запровадження системного 
інформування
населення з ш ітань запобігання 
та протидії насильству за 
ознакою статі, сексуальним 
домаганням га сексуальному 
насильству, пов'язаному * 
конфліктом

20.1. Розповсюдження інформаційних та 
просвітницьких матеріалів з метою 
формування
в суспільстві толерантності, культури миру, 
нетерпимості до проявів дискримінації за 
ознакою статі, запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі, сексуальних 
домагань та інших форм сексуального 
насильства щодо жінок га дівчат в приватних 
та публічних просторах, сексуального 
насильства пов'язаного з конфліктом

Управління сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, 
Донецький обласний центр соціальних служб, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об'єднання та міжнародні органі ш и ї (за 
згодою)

кількість розповсюджених матеріалів 30000

І

4000

і

5000

1

і

і 6000 7000

І
1

8000

І

і

!
20.2. Проведення заходів з підвищення 
обізнаності населення з питань запобігання 
та протидії насильству, зокрема шляхом 
інформування з питань насильства за 
ознакою стан, сексуальних домагань, 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства щодо жінок та 
дівчат в приватних та публічних просторах, 
сексуального
насильства пов'язаного з конфліктом (у тому 
числі шляхом розміщення інформації на 
Інтернет-ресурсах та у мобільних додатків)

Управління сім’ї, молоді ча масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, департамент 
освіти і науки облдержадміністрації, 
Донецький обласний центр соціальних служб, 

[територіальні громади, іромадські об'єднання 
!та міжнародні організації (за згодою)

■»•ільк.чль ::р'ч ;̂:ених заходів

І

20000 ..

і

і

4000

1

4000 400(5

і

4000
і

і
|

4000

20.3. Проведення інформаційних кампаній, 
спрямованих на подолання тендерних 
стереотипів, формування “ нульової” 
толерантності до насильства 
за ознакою статі та сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства щодо 
жінок та дівчат в приватних та публічних 
просторах, сексуального насильства 
пов’язаного з конфліктом, з використанням 
сучасних і нформаційно-комунікаційн их 
технологій та залученням засобів масової 
інформації, з використанням думки 
формальних/ неформальних громадських та 
військових лідерів, у тому числі для мололі

Управління сімї, мололі та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, 
департамент охорони здоров'я, департмаент 
освіти і науки облдержадміністрації, Донецький 
обласний центр соціальних служб, виконавчі 
органи рад територіальних громад, військово- 
цивільні адміністрації, громадські об'єднання 
та міжнародні організації (за згодою)

(кількість проведених заходів

|

20000 4000 4000 4000

!

і
|

4000 4000

20.4. Забезпечення проходження особами, 
які вчинили насильство за ознакою статі, 
програми для кривдників

Управління сімї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, Донецький обласний 
центр соціальних служб, виконавчі органи рад
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, громадські об'єднання та 
міжнародні організації (за згодою)

кількість фахівців, які проводять 
програми для кривдників

150 20 25 30 35 40
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Разом за стратегічною ціллю 4

у тому числі: кількість проведених заходів 43430 8686 8686 8686 8686 8686

кількість "гарячих" г.'.ній 5 1 1 1 1

кількість охоплених ЖІНОК і 90450 18075 18080 ] 18090 18095 181 10

кількість охоплених ЧОЛОВІКІВ | 65450 і 3075 і 4*80

_ .. ___
і 13090 1 3 09 5 131 10

і

кількість наданих соціальних послм 35250 7050

І ___
! ” 050 Т 70>0 70>0 1 7050

і
1

кількість введених транспортних 
мар:;;р\’іів

230 ! 46 46 і 46 46 ! 46

кількість громад залучених до 
прое кті "Громади вільні від 
насильства"

46 8 <)
і ^

і

1 10 10

кількість створених спеїііал;зованих 
закладів

! 26
І
1

1 6
І

5 ! 5 ! 5

і
і

5

кіл ьк ість  розповсю джених матеріалів 74000 12000 ] 5000 15000 15000 1 7000

к ільк ість  локаній з банкоматами 29500 5000 5500 6000
і

6500 6500

к ільк ість  ф ахівц ів, які проводять 
програми для кривдників

150 20 25 З О 35 40

Стратегічна ціль 5. Забезпечення розвиненої інституцінної спроможності виконавців Національного плану для ефект ивною  впровадження порядку- денного "Ж ін к и , мир, безпека" відповідно до міжнародних стандартів

Оперативна ціль 5.1. Впровадження ефективної системи міжвідомчої взаємодії на місцевому, регіональному та національному рівні, інститу'цінних механізмів, у тому числі в секторі безпеки і оборони, щодо розроблення, виконання та моніторингу стану
виконання Національного плану

21. Забезпечення міжвідомчої 
співпраці та координації 
діяльності державних органів, 
міжнародних організацій та 
громадських об'єднань щодо 
розроблення, виконання та 
моніторингу стану виконання 
Національного план

і

21.1. Забезпечення діяльнос л міжвідомчих 
груп щодо обговорення виконання та 
моніторингу резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 "Жінки, мир, безпека" із залученням 
представників цільових груп Національного 
плану

Управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
департамент освіти і науки, департамент 
охорони здоров'я, управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, відділ у Донецькій 
області Міністерства у справах ветеранів 
України, Г оловне управління ДСНС України у 
Донецькій області (за згодою), Донецький 
прикордонний загін Східного регіонального 
управління Державної прикордонної служби 
України (за згодою),
Краматорський прикордонний загін Східного 
регіонального управління Державної 

: прикордонної с:;у>кон України (за згодою), 
і виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об’єднання та міжнародні організації

к ільк ість  м іж відом чих груп 600 120

і

120

І

120

і

120 120
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21.2. Організація навчання для членів 
координаційних рад з питань виконання 
порядку денного "Жінки, мир, безпека" та 
його моніторингу’

Управління сімї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, виконавчі органи рад 
територіальних громад, військово-цивільні 
адміністрації, громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за згодою)

кількість охоплених осіб 600 120 120 120 120 120

ЖІНОК 300 60 і 60
!

60 60 60

ЧОЛОВІКІВ 300 60 60 60 60 60

21.?. Забезпечення діяльності радників з 
питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків

Управління сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
департамент освіти і науки, департамент 
охорони здоров'я.
управління інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержад м і н і сіра ції,
в і д д і л  у Донецькій області Міністерства з
питань реінтеграції окупованих територій
України(за згодою), відділ у Донецькій області
Міністерства у справах ветеранів України (за
згодою).
Головне управління ДСНС України у Донецькій 
області (за згодою), Донецький прикордонний 
загін Східного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України (за 
згодою). Краматорський прикордонний запн 
Східного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України (за згодою), 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об’єднання

кількість ралиимн 400

1

80

і

80

і

80

о00 80

І

І
1
і

|

21.4. Створення розділу "Заходи з реалізації 
виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 «Жінки, мир, безпека» на офіційному 
вебсайті Донецької облдержадміністрції, 
управління сім'ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного 
виховання облдержадміністрації, виконавчих 
органів рад територіальних громад, 
військово-цивільних адміністрацій, 
громадські об'єднання та міжнародні 
організації

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, управління сім’ї, 
молоді та масових заходів національно- 
патріотичного виховання облдержадміністрації, 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об'єднання та міжнародні організації (за 
згодою)

кількість створених розділів "Заходи 
з реалізації виконання Резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека»

48 8

І

8 10

і

10

І
1

12

21.5. Оприлюднення на офіційних веб-сайтах 
Національного плану для громадського 
обговорення річних моніторингових та 
оціночних звітів про результати виконання 
Національного плану

Управління сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання, 
департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, громадські об'єднання 
(за з голою»

і

кількість звітів про результати 
виконання Національного плану

!

48 8 8 10 10 12

2 1.6. Сприяння проведем нк' досліджень на 
лінії розмежування щодо захисту прав 
постраждалих від конфліктів хлопців та 
дівчат

Виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські

кількість охоплених осіб 100(1(1 2000 2: »00 > 2000 і’
|

2000 2000

об'єднання (за згодою) жінки 5000 1000 1000 1000 1000 1000

чоловіки 5000 1000 1000 1000 1000 1000
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1 2 3 11 12 13 14 15 16 17
22. Забезпечення проведення 
системного та комплексного 
моніторингу та оцінювання 
виконання завдань порядку 
денного «Жінки, мир, безпека» 
та врахування їх результатів 
прн подальшому виконанні 
Національного плану

22.1. Висвітлення на офіційних вебсайтах 
інформації щодо проведених заходів з 
питань порядку денного «Жінки, мир. 
безпека»

Управління сімї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
облдержадміністрації, Донецький обласний 
центр соціальних служб, відділ у Донецькій 
області Міністерства з питань реінтеграції 
окупованих територій У країн и( за згодою), 
відділ у Донецькій області Міністерства у 
справах ветеранів України (за згодою),
Головне управління ДО 1С України у Донецькій 
області (за згодою), Донецький прикордонний 
загін Східного регіонального управління 
Державної прикордонної служби У країни (за 
подою). Краматорський прикордонний загін 
Східного регіонального управління Державної 
прикордонної служби України (за згодою), 
виконавчі органи рад територіальних громад, 
військово-цивільні адміністрації, громадські 
об'єднання (за згодою)

кількість інформаційних заходів 48

і

|

і

8

і

1

8

і
і

10 10

І

і

12

і

і

і
|

і
і

Разом за стратегічною ціллю 5
у тому числі: кількість охоплених жінок і 5300

і!

! 060 [ 1060 1060 1060 1060

кількість охоплених чоловіків | 5300
[

і 060 | 1060
1
і

1060 1060 1060

КІЛЬКІСТЬ міжвідомчих груп 600 120 120 120 120 120

КІЛЬКІСТЬ радників 400 80 80 80 80 80
кількість створених розділів "Заходи 
з реалізації виконання Резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека»

48 8 8 10 10 12

кількість звітів про результати 
виконання Національного плану

48 8 8 10 10 12

кількість інформаційних заходів 48 8 8 10 10 12

Разом за планом
у тому числі: кількістью охоплених ЖІНОК 285590 53‘>‘>5 і 55540

___  __  і

57075 587(10 60280

кількість охоплених чоловіків 194325 388Ї5 38850 ! 38865 38885 38910

кількість цільових груп 300 40 50 60 70 80

і

кількість розроблених нормативно- 
правових актів, які враховують
потреби ці льових груп з виконання 
Національного плану дій з виконання , 
резолюції Ради Безпеки ООН 1 325 і 
"Жінки, мир. безпека" на період до 
2025 року та тендерних підходів

і 1
і

кількість розпосюджених пам'яток 72350 12050 15060 15070 15080 15090
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12 15 16 17
кільк іс ть  створених рад

кількість розроблених місцевих 
планів дій

кільк ість  створених робочих груп

кількість нормативно-правових актів, 
|шо прошили аналіз

і кількість проведени 

і кількість охоплених с фунту р і

,К!ЛЬК!СІи розроблених \ІЄ ЮДИНИХ І

! матеріалів із застосування j
методології Флаї ман іської ініціативи | 

ІООН Жінки "Безпечні міс:а ;з 1

165

260

IU

безпечні громадські простори для 
жінок та дівчат"

!

кількість проведених оцінювань 100 І 20 20

і

1 20 20 Л )

кількість суб’єктів взаємодії 50 І0

|

Н  10 10 10 ;о

кількість локацій, шо створили 
і діалогові платформи/комунікаційні 
простори

1

і

кількість мобільних бригад 23 3 5 5 5 5

кількість "гарячих” ліній 5 1 1 1 1 1

кількість наданих соціальних послуг 35250 7050 7050 7050 7050 7050

кількість введених транспортних 
маршрутів

230 46

і І

46 46 46 46

10 ~кількість громад залучених до 
проекту "Громади вільні від 
насильства"

46 8 9 9 10

кількість створених спеціалізованих 26 6
| і

5 5 5 5

кількість локацій з банкоматами 5750 1000 1000 1200 1250 1300
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12
к ільк ість  ф ахівців, які проводять 
програми для кривдників

кількість радників

14 15 16 17

і кількість звіті» про результати 
і виконання Національного плану

лі/іь к іс іі . роиїлів " {а.м

із реалізації виконання Резолюції 
| Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 
мир, безпека.-.-

’кількість м іж відом чих  груп 600 120 120 120 120 120

Началі,ник управління сім’ї, молоді та 
масових заходів
національно-патріотичного виховання 
облдержадм іністрації Лілія ЗОЛК1НА


