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СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

 
 

05 квітня 2021 р.  м.Старобільськ № 113 

 

Про затвердження Плану дій щодо виконання Національного плану дій з 
виконання резолюції  Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» на 
період до 2025 року на території Старобільської міської територіальної 
громади Старобільського району Луганської області 

 

Керуючись пунктом 1 частини четвертої статті 42  Закону України «Про 

місцеве самоврядування України» 

зобов’язую: 

 
1. Затвердити План дій щодо виконання Національного плану дій з 

виконання резолюції  Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» на період 

до 2025 року на території Старобільської міської територіальної громади 

Старобільського району Луганської області, що додається. 

2. Контроль за виконанням покласти на секретаря міської ради Світлану 

Барабаш та начальника Відділу соціального захисту населення Старобільської 

міської ради Максима Носаля. 

 

 

Міський голова                                                                               Яна ЛІТВІНОВА 
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План дій  

щодо виконання Національного плану дій з виконання  

резолюції  Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» на період до 2025 року  

на території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області 

 

№ Зміст заходу Відповідальний за 

виконання 

Індикатор виконання Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

1 Створення Координаційної ради з питань сім’ї, 

ґендерної рівності, демографічного розвитку, 

запобігання та протидії домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та протидії  торгівлі 

людьми, впровадження Порядку денного 1325 

«Жінки. Мир. Безпека» 

Виконавчий комітет 

Старобільської міської 

ради 

Наявність нормативно-

правових актів щодо 

утворення та затвердження 

персонального складу,  

внесення змін (у разі 

потреби) 

2021-2025 За затвердженими 

міськими програмами   

2 Проведення періодичних засідань Координаційної 

ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку, запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі та протидії  торгівлі людьми, впровадження 

Порядку денного 1325 «Жінки. Мир. Безпека», з 

метою координації діяльності суб’єктів взаємодії, 

які працюють над впровадженням резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

Голова Координаційної 

ради 

Наявність щорічного 

плану роботи 

Координаційної ради; 

 

Кількість проведених 

засідань; 

 

Кількість прийнятих 

рекомендацій до 

виконання міської радою 

2021-2025 

 

щоквар-

тально 

За затвердженими 

міськими програмами   

3 Проведення навчань для членів Координаційної 

ради з питань виконання порядку денного «Жінки. 

Відділ соціального 

захисту населення 

Кількість проведених 

навчань;  

2021-2025  
 

Місцевий бюджеті, 

інші кошти 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

05.04.2021 № 113 
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Мир. Безпека», бюджетування та моніторингу Старобільської міської 

ради, у тому числі за 

підтримки Програми 

ООН із відновлення та 

розбудови миру (за 

згодою), громадські та 

міжнародні організації 

(за згодою) 

 

Кількість осіб (із 

розподілом за статтю та 

приналежністю до 

відповідальних 

виконавців/ організацій), 

які підвищили рівень 

знань 

4 Забезпечення участі фахівців Виконавчих органів 

Старобільської міської ради та комунальних 

установ в навчанні за загальними 

короткостроковими програмами для посадових 

осіб місцевого самоврядування з питань порядку 

денного «Жінки. Мир. Безпека», розвитку 

лідерського потенціалу, навичок ведення 

переговорів, медіації 

Виконавчі органи 

Старобільської міської 

ради та комунальні 

установи, міжнародні та 

громадські організації 

Кількість фахівців та 

фахівчинь, які пройшли 

навчання з  питань 

порядку денного «Жінки. 

Мир. Безпека» 

2021-2025 

 

 

Місцевий бюджет, 

інші кошти 

5 Проведення ґендерного аналізу існуючого складу 

штабів, комісій з питань реагування на безпекові 

виклики щодо врахування принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків     

(комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій, протиепізоотичної комісії,  

штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

та інших) та  внесення змін до складів штабів, 

комісій у разі виявлення дисбалансу в результаті 

проведеного аналізу щодо врахування принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків 

Виконавчі органи 

Старобільської міської 

ради, відділ 

соціального захисту 

населення 

Старобільської міської 

ради 

Розпорядження (рішення) 

щодо внесення змін до 

складу штабів та комісій 

Протягом 

2021-2025 

року  

Не потребує 

фінансування 

6 Складання та періодичне оновлення гендерного 

профілю громади щодо виявлення 

диференційованих та інклюзивних  проблем і 

Відділ соціального 

захисту населення 

Старобільської міської 

Наявність гендерного 

профілю громади 

Постійно  Місцевий бюджет, 

інші кошти 
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потреб жінок та чоловіків в громаді, особливо з 

вразливих категорій, внутрішньо переміщених 

осіб, ветеранів/ветеранок АТО/ООС, сімей 

загиблих осіб в наслідок військового конфлікту, 

представників національних меншин, для їх 

відображення та вирішення в ході розробки 

місцевих програм реагування на подолання 

наслідків впливу конфлікту, в тому числі з 

врахуванням викликів, пов’язаних з COVID-19 

ради, виконавчі органи 

міської ради, старости, 

за підтримки груп 

самодопомоги, 

громадських та 

міжнародних 

організацій 

7 Постійне оновлення потреб та проблем осіб, які 

постраждали в наслідок військового конфлікту 

(ВПО, учасники та ветерани АТО/ООС та члени їx 

сімей, діти, що мають статус постраждалих 

внаслідок військових дiй та збройних конфліктів, 

інші) 

Відділ соціального 

захисту населення 

Старобільської міської 

ради, громадські та 

міжнародні організації, 

жіночі групи 

самодопомоги 

Кількість проведених 

опитувань, зустрічей 

 

Кількість учасників, які 

були опитані (з 

врахуванням статі, віку, 

категорії вразливості) 

 

 

   2021-2025 

Раз на 

півроку 

Місцевий бюджет  

8 Створення дієвої системи перенаправлення 

постраждалих від насильства за ознакою статі, 

сексуальних домагань та інших форм 

сексуального насильства щодо жінок і дівчат в 

публічному просторі та сексуального насильства 

пов’язаного з конфліктом щодо забезпечення 

надання комплексної допомоги постраждалим від 

гендерно зумовленого насильства та військового 

конфлікту на базі діючої мережі закладів, установ 

та організацій, якi працюють у цій сфері, а за 

необхідності забезпечення безпечного місця 

тимчасового проживання постраждалим, з 

врахуванням інклюзії 

Відділ соціального 

захисту населення 

Старобільської міської 

ради та комунальні 

установи  соціального 

захисту,   РУП ГУНП 

(за згодою), міжнародні 

та громадські 

організації 

Кількість проведених 

заходів щодо 

інформування населення 

щодо діючої системи 

перенаправлення; 
  

Кількість постраждалих 

осіб від ґендерно-

зумовленого насильства, 

які отримали послуги на 

базі діючої мережі 

закладів, установ та 

організацій, які працюють 

у цій сфері 

2021-2025 

постійно 

Місцевий бюджет, 

інші кошти  
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9 Надання жінкам, у тому числі молодим жінкам і 

дівчатам, які постраждали від конфлікту, медичної 

та консультативної допомоги з питань 

репродуктивного здоров’я, особливо тим, які 

мешкають у сільській місцевості та є внутрішньо 

переміщеними особами  

 Заклади медицини 

Старобільської міської 

ради, 

міжнародні та 

громадські організації 

Кількість жінок, у тому 

числі молодих жінок і 

дівчат, з розбивкою за 

віком, місцем проживання 

та категорією вразливості, 

які отримали медичну та 

консультативну допомогу 

з питань репродуктивного 

здоров’я 

2021-2025 Місцевий бюджет, 

інші кошти 

10 Забезпечення діяльності спеціалізованого 

формування «Мобільна бригада соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі. 

Відділ соціального 

захисту населення 

Старобільської міської 

ради, КУ 

«Старобільський 

міський центр 

соціальних служб» 

Старобільської міської 

ради   

Кількість проведених 

заходів; 

Кількість виїздів;  

Кількість охоплених осіб. 

 

 

 Місцевий бюджет, 

інші кошти 

11 Запровадження програм підтримки самозайнятості 

та підприємництва жінок із вразливих груп (з 

інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, 

малозабезпечених, жінок-ветеранок АТО/ООС, із 

сільської місцевості, жінок, зокрема молодих 

жінок, вдів загиблих учасників АТО/ООС та 

інших) через розробку відповідних міських 

цільових програм зайнятості та допомогу центру 

зайнятості, а також через залучення проєктів 

міжнародних і громадських організацій 

 

Виконавчий комітет 

Старобільської міської 

ради, районний центр 

зайнятості, міжнародні 

та громадські 

організації, жіночі 

групи самодопомоги 

Кількість жінок, які 

отримали підтримку  

2021-2025 Державний бюджет, 

Місцевий бюджет, 

інші кошти 

12 Проведення аудиту безпеки населених пунктів 

територіальної громади з метою попередження та 

протидії гендерно-зумовленому насильству, 

Координаційна  

рада, Виконавчі органи 

Старобільської міської 

Кількість виконаних 

заходів (за відповідною 

розбивкою) 

2021 - 2025 місцевий бюджет, 

інші кошти 
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сексуальним домаганням та іншим формам 

сексуального насильства щодо жінок і дівчат в 

публічному просторі та сексуального насильства 

пов’язаного з конфліктом, а також створення 

гендерночутливого середовища для мешканців 

громади та запровадження, на підставі отриманих  

результатів, дієвих механізмів забезпечення 

захисту від будь-якого прояву насильства у 

публічному просторі, гендерно-комфортного 

середовища, а саме:  

- проведення аудиту безпеки в населених пунктах 

територіальної громади; 

- створення безпечної інфраструктури (обладнання 

безпечних переходів, освітлення вулиць, 

створення безпечних зупинок, встановлення камер 

відеоспостереження в громадських місцях тощо) з 

врахуванням досліджень, відображених у 

ґендерних профілях, ґендерних аудитах 

доступності, та результатів аудитів безпеки;  

 - забезпечення зручного та доступного 

транспортного сполучення в громаді, що 

сприятиме мобільності жінок, чоловіків, зокрема 

молодих жінок та чоловіків, дівчат та хлопців і 

забезпеченню доступу до якісних послуг і 

працевлаштування 

- забезпечення інклюзивного доступу вразливих 

категорій населення, особливо жінок, зокрема 

молодих жінок та жінок похилого віку, із 

віддалених населених пунктів громади, до 

безоплатної соціально-правової допомоги (у тому 

числі, в режимі онлайн) 

ради, старости на  

сільських територіях, 

суб’єкти 

господарювання в 

сфері пасажирських 

перевезень, громадські 

та міжнародні 

організацій, жіночі 

групи самодопомоги, 

РУП ГНПУ (за згодою) 

 

13 Проведення iнформацiйно-просвiтницьких      Координаційна  Кількість проведених 2021-2025 місцевий бюджет, 
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заходів, зустрічей з жінками та чоловіками, 

включаючи молодих жінок та чоловіків, дівчат та 

хлопців,  з метою підвищення обізнаності щодо 

змісту Резолюції Ради Безпеки ООН 1325, питань 

особистої та колективної безпеки населення на 

території, де відбувається конфлікт (з урахуванням 

гендерних аспектів, враховуючи потреби людей з 

iнвалiднiстю, людей похилого віку) попередження 

та протидії гендерно-зумовленому насильству, 

сексуальним домаганням та іншим формам 

сексуального насильства щодо жінок і дівчат в 

публічному просторі та сексуального насильства 

пов’язаного з конфліктом, протидії дискримінації 

за всіма формами i ознаками  

рада, Відділи освіти,  

соціального захисту 

населення 

Старобільської міської 

ради та комунальні 

установи  соцзахисту,   

РУП ГУНП (за згодою), 

ГУ ДСНС (за згодою),  

міжнароді та  

громадські органiзацiї, 

жіночі групи 

самодопомоги 

інформаційно-

просвітницьких заходів; 

 

Перелік установ, закладів, 

організацій, в яких 

проводились заходи; 

 

Кількість учасників, 

залучених до навчання (з 

урахуванням статі, віку, 

місця проживання, 

категорії вразливості) 

Постійно  інші кошти 

14 Проведення інформаційно-просвітницьких заходів 

до Всеукраїнської акції «16 днiв проти 

насильства» 

Координаційна рада, 

ввиконавчі органи 

Старобільської міської 

ради, заклади та 

установи міста,  

громадські та 

міжнародні організації, 

жіночі  групи 

самодопомоги 

Наявність щорічного 

затвердженого плану 

заходів 

 

Кількість проведених 

заходів; 

 

Кількість охоплених 

учасників (з врахуванням 

статі, віку, місця 

проживання) 

2021-2025 

Листопад-

грудень 

щорічно 

За затвердженими 

міськими програмами   

15 Проведення інформування та навчань з питань 

особливостей безпеки життєдіяльності для 

педагогічних працівників, батькiв, здобувачів 

освіти закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти, зокрема щодо дій в умовах конфліктів та 

надзвичайних ситуацій (пожежі, загострення 

бойових дій, техногенні аварії, пандемії та інше), 

Виконавчі органи 

Старобільської міської 

ради, керiвники закладiв 

освіти, міжнародні та  

громадські органiзацiї, 

РУП ГУНП (за згодою),  

ГУ ДСНС (за згодою) 

Кількість проведених 

навчальних заходів; 
  

Перелік  

навчальних закладів, де 

було проведено навчання; 
  

2021-2025  місцевий бюджет, 

інші кошти 
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поводження з вибухонебезпечними предметами, 

заходів з питань кібербезпеки і протидії 

кіберзлочинності з урахуванням гендерного 

підходу , здiйснення психологiчної підтримки з 

питань подолання психологiчних травм у дiвчат та 

хлопцiв, якi постраждали вiд конфлiктiв  

Кількість педагогічних 

працівників і батьків, 

охоплених навчанням (з 

урахуванням статі, місця 

проживання) 

 

Кількість охоплених 

хлопців та дівчат 

16 Виготовлення та розповсюдження пам’яток 

(інформаційних матеріалів) екстреного реагування 

на безпекові виклики, щодо формування в 

суспільстві «нульової» толерантності до 

дискримінації за ознакою статі; запобігання та 

протидії гендерно обумовленому насильству, в 

тому числі пов’язаному з конфліктом, сексуальних 

домагань та інших форм сексуального насильства 

в публічних просторах; подолання ґендерних 

стереотипів з урахуванням різних потреб жінок, 

чоловіків, у тому числі молодих жінок та 

чоловіків, дівчат та хлопців; культури миру та їх 

розповсюдження диференційованими каналами 

серед  різних груп населення (зокрема, осіб із 

порушеннями слуху, зору, людей похилого віку, 

ромів, мешканців громад із поганим телефонним 

та Інтернет-зв’язком) 

Виконавчі органи 

Старобільської міської 

ради, керiвники закладiв 

освіти, міжнародні та  

громадські організації, 

відділ соціального 

захисту населення 

Старобільської міської 

ради, РУП ГУНП (за 

згодою),  

ГУ ДСНС (за згодою), 

жіночі групи 

самодопомоги 

Кількість виготовлених і 

розповсюджених 

інформаційних матеріалів, 

 

Кількість жінок та 

чоловіків, у тому числі 

молодих жінок та 

чоловіків, дівчат та 

хлопців, поінформованих 

щодо реагування на 

виклики безпеки (за 

місцем проживання) 

2021-2025 Місцеий бюджет, інші 

кошти 

17 Надання фінансової допомоги мешканцям з 

вразливих категорій 

Відділ   соціального 

захисту населення 

Старобільської міської 

ради  

Кількість осіб з вразливих 

категорій, які  отримали 

допомогу (за віком, 

статтю, категорією 

вразливості) 

2021-2025 місцевий бюджет, 

(фінансування 

передбачено в 

відповідній  програмі) 

18 Забезпечення доступу мешканців громади до 

адміністративних, соціальних, медичних послуг, з 

Виконавчі органи 

Старобільської міської 

Кількість створених  

віддалених  робочих місць 

   2021-2025  місцевий бюджет, 

інші кошти 
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врахуванням інклюзивного та гендерного підходів, 

в тому числі за допомогою  роботи мобільного  

ЦНАПу,  створенню віддалених  робочих місць 

відповідних служб, роботи пересувних медичних 

пунктів, забезпечення отримання соціальних 

послуг в онлайн режимі 

ради, відділ соціального 

захисту населення 

Старобільської міської 

ради, заклади охорони 

здоров’я Старобільської 

МТГ, ЦНАП 

відповідних служб 

 

Кількість пересувних 

медичних пунктів 

 

Кількість створених 

онлайн ресурсів для 

отримання соціальних 

послуг 

 

Кількість охоплених осіб 

(з урахуванням статі, віку, 

категорії вразливості, 

місця проживання – 

міська/сільська територія 

громади) 

19 Пiдтримка інклюзивної  участі жінок в 

громадському житті, залучення жінок (з 

врахуванням віку, місця проживання, категорією 

вразливості, особливо внутрішньо переміщених 

осіб, представниць національних меншин) до 

участі в роботі консультативно-дорадчих органів 

громади, робочих груп, з метою розробки 

пропозицій щодо удосконалення мiсцевих 

стратегій та програм із впровадження гендерно 

орієнтованого бюджетування, питань гендерної 

рiвностi, попередження та протидії гендерно-

зумовленому насильству, сексуальним домаганням 

та іншим формам сексуального насильства щодо 

жінок і дівчат в публічному просторі та 

сексуального насильства пов’язаного з 

конфліктом, гендерно-чутливих показників 

Виконавчі органи 

Старобільської міської 

ради, міжнародні та  

громадські організації, 

жіночі групи 

самодопомоги 

Кількість проведених 

зустрічей,  заходів; 
  

Кількість залучених  до 

співпраці жінок (з 

врахуванням віку, місця 

проживання, категорії 

вразливості) 

 

2021-2025 

Постійно  

місцевий бюджет, 

інші кошти 
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монiторингу виконання окремих планiв та 

налагодження співпраці з жіночими групами 

самодопомоги 

19 Залучення  громадських організацій до виконання 

завдань міського Плану дій 1325, в тому числі 

через  здійснення соціального замовлення на 

надання громадськими організаціями соціальних 

послуг для мешканців громади, участі в конкурсі 

Громадського бюджету  

Виконавчі органи 

Старобільської міської 

ради, міжнародні та  

громадські  

організації, ГО, жіночі 

групи самодопомоги  

Кількість реалізованих 

проектів соціального 

замовлення 

2021-2025 місцевий бюджет, 

інші кошти 

20 Моніторинг впровадження міського плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325  

Голова  

Координацiйної  

ради, громадські та 

міжнародні  організації, 

жіночі групи 

самодопомоги, відділ 

поліції (за згодою) 

Наявність моніторингових 

звітів 

Включення до 

моніторингової групи з 

виконання плану дій 

представників 

громадськості; 
 

Наявність щорічного звіту 

щодо моніторингу плану 

дій  

2021-2025 

Щорічно   

Місцевий бюджет, 

інші кошти 

 

 


