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1. Результати виконання: 

Стратегічна ціль 1.  

Забезпечення рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання 

конфліктам, розв’язання конфліктів, постконфліктного відновлення на всіх рівнях та в усіх 

сферах, зокрема в секторі безпеки і оборони 

Оперативна ціль 1.1.  

Створення нормативно-правових умов та можливостей для рівноправної участі жінок і 

чоловіків у мирних переговорах і  прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам, розв’язання 

конфліктів, надання допомоги постраждалим, постконфліктного відновлення  

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

2. Визначен

ня 

механізму 

врахування 

потреб 

жінок і 

чоловіків у 

мирних 

переговорах

, 

постконфлік

тному 

відновленні 

розроблення 

рекомендацій 

щодо 

врахування 

потреб жінок і 

чоловіків у 

мирних 

переговорах, 

постконфліктно

му відновленні 

та шляхів 

підтримки 

діяльності 

жіночих 

ініціативних 

груп, а також 

груп 

самодопомоги 

для цільових 

2022-

2025 

Структурними підрозділами 

соціального захисту населення  

районних державних адміністрацій 

(районних військових 

адміністрацій), виконавчих 

комітетів міських, селищних, 

сільських рад  в межах своїх 

повноважень забезпечується 

надання психологічних, соціальних 

послуг з дотриманням правил 

конфіденційності, де постраждалі 

(жінки і чоловіки, їх діти та члени 

їх родин) можуть отримати 

послуги інформування, 

консультування тощо відповідно 

до їх потреб шляхом самодопомоги 

для вразливих груп населення 

(ВПО, особи з інвалідністю, 

представники нацменшин, 

Частково 

виконаний 
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груп 

Національного 

плану дій з 

виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 

1325 “Жінки, 

мир, безпека” 

на період до 

2025 року  

потерпілі від військової агресії рф) 

7. Удоскона

лення 

документів, 

що 

регулюють 

індивідуаль

ну 

поведінку та 

корпоративн

у етику в 

частині 

протидії 

сексизму, 

сексуальним 

домаганням, 

психологічн

ому та 

сексуальном

у 

насильству, 

дискримінац

ії під час 

прийняття 

на службу, 

виконання 

службових 

обов’язків 

та участі у 

прийнятті 

рішень 

1) проведення 

аналізу 

документів, які 

визначають 

принципи та 

норми 

індивідуальної 

поведінки та 

корпоративної 

етики, щодо 

наявності 

положень про 

запобігання і 

протидію 

дискримінації, 

сексизму, 

сексуальним 

домаганням, 

психологічном

у та 

сексуальному 

насильству  

(для органів 

місцевого 

самоврядуван

ня) 

2023 Відповідно до Національного 

плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 

мир, безпека” на період до 2025 

року, реалізація заходу 

запланована на 2023 рік 

 

Не 

розпочатий 

2) перегляд 

документів, які 

визначають 

принципи та 

норми 

індивідуальної 

поведінки та 

корпоративної 

етики, з 

урахуванням 

результатів 

аналізу та 

внесення до 

них 

2023 Відповідно до Національного 

плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 

мир, безпека” на період до 2025 

року, реалізація заходу 

запланована на 2023 рік 

Не 

розпочатий 
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відповідних 

змін (за 

потреби) 

(для органів 

місцевого 

самоврядуван

ня) 

4) проведення 

системних, 

регулярних та 

обов’язкових  

навчань/підвищ

ення 

кваліфікації 

особового 

складу 

структур 

сектору 

безпеки і 

оборони, 

державних 

службовців та 

службовців 

органів 

місцевого 

самоврядуванн

я з гендерних 

питань, зокрема 

з питань 

запобігання 

випадкам 

дискримінації 

за ознакою 

статі та 

реагування на 

них 

2023-

2025 

Відповідно до Національного 

плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 

мир, безпека” на період до 2025 

року, реалізація заходу 

запланована на 2023-2025 роки 

Не 

розпочатий 

9. 

Забезпеченн

я належних 

умов для 

професійног

о розвитку 

жінок, які 

працюють у 

державних 

органах та 

органах 

місцевого 

самоврядува

ння, а також 

1) організація 

навчання жінок 

з числа 

рядового та 

начальницького 

складу служби 

цивільного 

захисту, 

курсанток 

закладів вищої 

освіти, 

військових 

закладів вищої 

освіти, 

2022-

2025 

В громадах Київської області 

забезпечені умови для 

професійного розвитку жінок, які 

працюють у державних органах та 

органах місцевого самоврядування 

Частково 

виконаний 
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жінок із 

числа осіб 

рядового та 

начальницьк

ого складу 

служби 

цивільного 

захисту, 

курсанток 

закладів 

вищої 

освіти, 

військових 

закладів 

вищої 

освіти, 

цільових 

груп 

Національно

го плану 

цільових груп 

Національного 

плану 

(управління 

процесами у 

сфері 

національної 

безпеки, щодо 

порядку 

денного 

“Жінки, мир, 

безпекаˮ, 

розвитку 

лідерського 

потенціалу, 

навичок 

комунікації, 

ведення 

переговорів, 

медіації) 

(для органів 

місцевого 

самоврядуван

ня) 

2) організація 

навчання за 

загальними 

короткостроков

ими 

програмами 

державних 

службовців та 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядуванн

я з питань 

порядку 

денного 

“Жінки, мир, 

безпекаˮ, 

розвитку 

лідерського 

потенціалу, 

навичок 

ведення 

переговорів, 

медіації  

2022-

2025 

Регіональним центром 

підвищення кваліфікації Київської 

області проведено 6 спеціальних 

короткотермінових програм 

підвищення кваліфікації, в яких 

брали участь 598 осіб, серед них 

461 – державні службовці категорії 

«Б» та «В», 137 – посадові особи 

місцевого самоврядування 

Частково 

виконаний 

3) проведення 

інформаційно-

комунікаційних 

2022-

2025 

П. 1.4. Провадження 

просвітницької діяльності, 

спрямованої на виховання 

Частково 

виконаний 



5 
 

і 

рекрутингових 

кампаній, 

публічних 

обговорень із 

залученням 

громадськості з 

питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей з 

метою 

візуалізації, 

популяризації 

позитивного 

іміджу та 

посилення ролі 

жінок сектору 

безпеки і 

оборони 

негативного ставлення до 

протиправних діянь переліку 

завдань (напрямів) та заходів 

Обласної комплексної програми 

забезпечення правопорядку та 

публічної безпеки у Київській 

області на 2022-2024 роки 

«Безпечна Київщина» 

Оперативна ціль 1.2. 

Забезпечення рівноправного представництва жінок і чоловіків у прийнятті рішень в секторі 

безпеки і оборони 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

10. 

Забезпеченн

я паритетної 

участі жінок 

і чоловіків у 

складі 

штатних, 

атестаційни

х, кадрових 

комісій, 

комісій для 

проведення 

службових 

розслідуван

ь 

1) перегляд 

нормативно-

правових актів, 

якими 

затверджуютьс

я положення 

про діяльність 

органів сектору 

безпеки і 

оборони, склад 

атестаційних 

комісій, 

визначаються 

процедури 

набору, 

відбору, 

призначення, 

розміщення за 

місцем служби, 

2022-

2025 

Департаментом цивільного 

захисту, оборони та взаємодії з 

правоохоронними органами 

Київської обласної державної 

адміністрації  розглядались та 

вносились пропозиції до проєктів 

нормативних документів 

центральних органів виконавчої 

влади 

Частково 

виконаний 
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дотримання 

соціальних 

гарантій, 

переведення та 

переміщення, 

просування по 

службі та 

звільнення із 

служби, щодо 

відповідності 

дотримання 

принципу 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків та 

внесення до 

них необхідних 

змін 

2) розроблення 

та 

розповсюдженн

я пам’ятки для 

представників 

штатних, 

атестаційних, 

кадрових 

комісій, комісій 

для проведення 

службових 

розслідувань з 

питань 

недопущення 

дискримінації 

під час 

провадження 

діяльності 

2022 Київською обласною радою 

професійних спілок розроблено 

проєкт Політики з недопущення 

дискримінації, насильства та 

домагань у сфері праці в Київській 

області. 

Метою Політики є підтримка 

етичного стандарту нетерпимого 

ставлення до будь-яких форм і 

проявів дискримінації у сфері 

праці, а також забезпечення рівних 

прав та можливостей для 

працюючих жінок та чоловіків, у 

тому числі тих, які живуть з ВІЛ 

Завершений 
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Оперативна ціль 1.3. 

Залучення інститутів громадянського суспільства до прийняття рішень з підтримки і 

просування культури миру, встановлення миру, постконфліктного відновлення та надання 

допомоги особам, які постраждали від конфлікту 

 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

12. Створен

ня умов для 

участі 

інститутів 

громадянськ

ого 

суспільства, 

в тому числі 

органів 

самоорганіз

ації 

населення, 

активістів, у 

впроваджен

ні порядку 

денного 

“Жінки, 

мир, 

безпекаˮ 

1) включення 

представників 

громадських 

об’єднань до 

складу 

консультативно

-дорадчих 

органів з 

питань 

впровадження 

порядку 

денного 

“Жінки, мир, 

безпекаˮ 

2022-

2025 

До складу Координаційної ради з 

питань запобігання та протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми та 

забезпечення гендерної рівності, 

утвореної розпорядженням 

Київської обласної державної 

адміністрації (Київської обласної 

військової адміністрації) від 11 

серпня 2022 року № 542, входять 

представниці громадської 

організації  «Міжнародна Школа 

Рівних Можливостей» та 

громадської спілки «Національна 

Рада Жінок України», які у своїй 

діяльності впроваджують 

Резолюцію Ради Безпеки ООН 

1325 «Жінки,  мир, безпека» 

Частково 

виконаний 

2) включення 

питань щодо 

реалізації 

Національного 

плану дій з 

виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 

1325 “Жінки, 

мир, безпека” 

на період до 

2025 року до 

переліку 

пріоритетних 

тем для 

проведення 

конкурсів 

проектів 

2022-

2025 

У 2022 році включення питань 

щодо реалізації Національного 

плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, 

мир, безпека” на період до 2025 

року до переліку пріоритетних тем 

для проведення конкурсів проектів 

інститутів громадянського 

суспільства за рахунок бюджетних 

коштів та надання підтримки 

громадським об’єднанням, які за 

результатами конкурсів 

впроваджують такі проекти не 

проводилося 

Не 

розпочатий 
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інститутів 

громадянського 

суспільства за 

рахунок 

бюджетних 

коштів та 

надання 

підтримки 

громадським 

об’єднанням, 

які за 

результатами 

конкурсів 

впроваджують 

такі проекти 

Стратегічна ціль 2.  

Створення гендерно чутливої системи ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким 

викликам, реагування на них 

Оперативна ціль 2.1. 

Наявність дієвого механізму взаємодії державних органів, громадських об’єднань, 

підприємств, установ та організацій з ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким 

викликам,  реагування на них (війни, пандемії, техногенні катастрофи тощо) з урахуванням 

потреб різних груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків  

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

13. Визначе

ння 

механізму 

взаємодії 

органів 

державної 

влади щодо 

ідентифікаці

ї безпекових 

викликів, 

реагування 

на них із 

залученням 

представник

ів 

громадянськ

ого 

суспільства, 

зокрема 

1) обґрунтуван

ня методичних 

підходів для 

оцінювання 

впливу 

зовнішніх та 

внутрішніх 

безпекових 

викликів на 

різні групи 

дівчат і 

хлопців, жінок і 

чоловіків та 

шляхів 

реагування 

(алгоритмів 

дій) згідно з 

рівнем кризової 

ситуації 

2022-

2025 

П. 2.1. обласної комплексної 

програми забезпечення 

правопорядку та публічної безпеки 

у Київській області на 2022-2024 

роки «Безпечна Київщина» - 

Формування системи реінтеграції 

бездомних осіб та соціальної 

адаптації осіб, звільнених з місць 

позбавлення волі, надання повного 

спектра послуг служби зайнятості 

дітям, схильним до 

правопорушень, та особам, 

звільненим з місць позбавлення 

волі, зокрема, довідково-

інформаційних, індивідуальних та 

профорієнтаційних консультацій; 

сприяння у працевлаштуванні; 

навчання та перенавчання за 

рахунок коштів Фонду 

Частково 

виконаний 
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жінок і 

дівчат  

  

загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України 

на випадок безробіття, стажування 

на робочому місці безпосередньо у 

роботодавця, залучення до 

громадських та інших робіт 

тимчасового характеру тощо   

2) проведення 

гендерного 

аналізу 

нормативно-

правових актів 

з питань 

ідентифікації, 

запобігання 

безпековим 

викликам та 

реагування на 

них 

2022-

2023 

Департаментом цивільного 

захисту, оборони та взаємодії з 

правоохоронними органами 

Київської обласної державної 

адміністрації розглядались та 

вносились пропозиції до проектів 

нормативних документів 

центральних органів виконавчої 

влади 

Частково 

виконаний 

3) застосування 

гендерного 

підходу під час 

розроблення 

нормативно-

правових актів 

та розпорядчих 

документів з 

питань 

ідентифікації та 

реагування на 

безпекові 

виклики з 

урахуванням 

потреб різних 

груп жінок і 

чоловіків, 

дівчат і хлопців 

(зокрема, 

потреб жінок і 

чоловіків, осіб 

з інвалідністю, 

осіб, які 

потерпають від 

множинної 

дискримінації 

тощо), у тому 

числі шляхом 

проведення 

навчань з 

питань 

2022-

2025 

 П.7. додатку 1.1. Програми 

організації територіальної оборони 

у Київській області на 2021-2023 

роки - Проведення заходів із 

відзначення осіб відзнаками, 

захисників та захисниць з числа 

військовослужбовців  військової 

частини А7042  

Частково 

виконаний 
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застосування 

гендерних 

підходів у 

діяльності та 

бюджетному 

процесі  

14. Забезпеч

ення 

врахування 

гендерного 

компонента 

під час 

формування 

складу 

штабів, 

комісій з 

питань 

реагування 

на безпекові 

виклики та 

під час 

провадженн

я ними 

діяльності 

формування 

складу штабів, 

комісій з 

реагування на 

безпекові 

виклики з 

урахуванням 

принципу 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків та 

забезпечення 

підготовки 

членів таких 

штабів та 

комісій з 

питань 

застосування 

гендерних 

підходів під час 

проведення 

оцінювання 

ризиків 

безпекових 

викликів 

2022-

2025 

Враховано при затверджені 

складу Ради оборони Київської 

області (Наказ Київської обласної 

військової адміністрації                         

від 23.12.2022 № 76) 

Частково 

виконаний 

15. Забезпеч

ення 

відповідност

і 

інфраструкт

ури, 

насамперед 

критичної, 

потребам 

ідентифікаці

ї загроз 

безпеці, 

запобігання 

таким 

загрозам, 

реагування 

на 

2) урахування 

гендерного та 

інклюзивного 

підходу під час 

планування, 

будівництва та 

переобладнанн

я споруд 

цивільного 

захисту, в тому 

числі шляхом 

проведення 

аудиту безпеки 

територій 

територіальних 

громад, 

перевірки 

2023-

2025 

Враховано при підготовці 

«Обласної цільової програми 

захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру на 2018-2023 роки», 

затвердженої рішенням Київської 

обласної ради від 27 квітня 2018 

року № 401-10-VІІІ. 

В закладах освіти області 

створені сприятливі умови щодо 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, забезпечено 

безперешкодний доступ до всіх 

приміщень І поверху закладів, а 

саме: 

- наявність пандусу; 

Частково 

виконаний 
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потенційні 

виклики із 

застосуванн

ям 

гендерного 

та 

інклюзивног

о підходу 

та/або 

облаштування 

укриттів, у 

тому числі у 

закладах 

освіти, 

пристосованих 

також для 

маломобільних 

груп населення 

- будівлі закладу, де перебувають 

учні, об'єднані зручними 

переходами; 

- східці для організації 

безпечного переміщення дітей 

обладнані поручнями; 

- виконано ремонт туалетів для 

учнів; 

- виконано поточний ремонт 

класних кімнат, ігрових; 

- проведено реконструкцію 

туалету для дітей з обмеженими 

можливостями.; 

- меблі, фурнітура, обладнання 

та освітлення є мобільними та 

легко регулюються відповідно до 

потреб дітей 

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, рівня безпекових викликів та власних потреб 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

16. 

Формування 

навичок у 

різних груп 

населення з 

виявлення 

безпекових 

викликів, 

запобігання 

таким 

викликам, 

реагування 

на них 

1) 

використання 

різних каналів 

комунікації з 

цивільним 

населенням під 

час 

інформування з 

питань безпеки 

та захисту від 

надзвичайних 

ситуацій, 

зокрема, 

шляхом 

проведення 

аналізу та 

регулярного 

тестування 

існуючих та 

створення 

додаткових 

2022-

2025 

Враховано при підготовці 

«Обласної цільової програми 

захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру на 2018-2023 роки», 

затвердженої рішенням Київської 

обласної ради від 27 квітня 2018 

року № 401-10-VІІІ 

Частково 

виконаний 
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каналів 

комунікації з 

урахуванням 

інклюзивного 

підходу для 

інформування 

різних цільових 

груп жінок і 

чоловіків 

2) 

виготовлення 

та 

розповсюдженн

я пам’яток 

екстреного 

реагування на 

безпекові 

виклики з 

урахуванням 

різних потреб 

жінок і 

чоловіків, 

дівчат і 

хлопців, у тому 

числі з 

інвалідністю 

2022-

2025 

 Додаток 1.1. «Програми 

організації територіальної оборони 

у Київській області на 2021-2023 

роки» - Виготовлення 

поліграфічної продукції (плакати, 

листівки та методичні рекомендації 

тощо) для популяризації участі 

громадян у територіальній обороні   

Частково 

виконаний 

  

3) розроблення, 

затвердження 

та 

впровадження 

планів 

інформування 

про дії із 

запобігання 

надзвичайним 

ситуаціям та 

реагування на 

них, бойові дії, 

цифрову та 

інформаційну 

небезпеку з 

урахуванням 

особливостей 

та потреб 

різних 

категорій 

населення, 

зокрема жінок 

та дівчат 

різного віку,  

2022-

2025 

П.1., п.2. додаток 1.1. «Обласної 

цільової програми захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру на 2018-2023 роки», 

затвердженої рішенням Київської 

обласної ради від 27 квітня 2018 

року № 401-10-VІІІ - 

Реконструкція (модернізація) 

регіональної системи 

централізованого оповіщення в 

Київській області та забезпечення 

функціонування діючої системи 

оповіщення, створення місцевих 

систем централізованого 

оповіщення МСЦО у районах, 

містах обласного значення та 

органами місцевого 

самоврядування після об’єднання в 

ОТГ та забезпечення їх 

функціонування  

Частково 

виконаний 
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з інвалідністю, 

які проживають 

у 

міській/сільські

й місцевості 

5) регулярне 

проведення для 

педагогічних 

працівників та 

батьків навчань 

з питань 

особливостей 

безпеки 

життєдіяльност

і дівчат і 

хлопців, 

зокрема 

поводження з 

вибухонебезпеч

ними 

предметами, 

надання 

психологічної 

підтримки з 

питань 

подолання 

психологічних 

травм у дітей, 

які 

постраждали 

від конфліктів 

2022-

2025 

На території Київщини 

функціонують 14 "Класів безпеки", 

ще 28 — на стадії створення. "Клас 

безпеки" — це всеукраїнський 

проєкт, мета якого вивчення 

правил пожежної, мінної безпеки 

та цивільного захисту, 

ознайомлення з алгоритмом дій у 

разі виникнення надзвичайних 

ситуацій, формування в учнів 

навичок надання домедичної 

допомоги. 

На базі «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» (далі 

Інститут) організовано та 

проведено курси підвищення 

фахової кваліфікації для 

педагогічних працівників закладів 

освіти з проблем: «Психолого-

педагогічний та соціальний 

супровід сімей різних типів», 

«Професійний розвиток учителів у 

контексті освіти для 

демократичного громадянства та 

освіти з прав людини», 

«Організація системи роботи з 

вирішення конфліктів у закладах 

освіти засобами медіаційних 

практик», «Національно-

патріотичне виховання дітей та 

учнівської молоді засобами 

позашкільної освіти», «Діяльність 

закладу освіти щодо запобігання та 

протидії проявів насильства»; 

до планів курсів підвищення 

кваліфікації включено тематичні 

заняття: «Формування ґендерної 

культури особистості», «Гендерні 

стереотипи та гендерна 

дискримінація», «Ґендерне 

виховання в родині», «Організація 

освітнього процесу на засадах 

педагогіки партнерства в умовах 

реалізації концепції Нової 

української школи», «Психолого-

Частково 

виконаний 
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педагогічний та соціальний 

супровід сімей різних типів», 

«Організація системи роботи з 

вирішення конфліктів у закладах 

освіти засобами медіаційних 

практик», «Навички кризового 

консультування», «Особиста 

гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»; 

організовано постійно діючий 

консультаційний пункт для 

працівників психологічної служби 

системи освіти області, керівників 

освітніх закладів з питань надання 

психологічної допомоги дітям та 

сім’ям, які зазнали гендерно 

зумовленого насильства, 

реагування на випадки насильства 

та взаємодії з іншими органами та 

службами; 

на головній сторінці порталу 

Інституту розміщено банер «Освіта 

в умовах воєнного стану»: 

покликання, за яким користувачі 

можуть перейти на тематичні 

матеріали  нормативно-правова 

база в умовах воєнного стану в 

Україні; організація освітнього 

процесу;  практичні рекомендації 

освітянам; банер «Острівець 

незламності». Зокрема: «Про 

зустрічі класних керівників з 

учнівською спільнотою під час 

війни», «Поради від захисника 

України: МОН розробило 

інформаційний комікс для дітей у 

воєнний стан”, «Віртуальний 

простір шкільної спільноти: 

безпека під час війни» «Учнівське 

волонтерство й благодійність під 

час війни, або супер-героєм може 

стати кожен» тощо; банер «Мінна 

безпека» містить нормативно-

правову базу, методичні матеріали 

та відеоматеріали щодо правил 

поведінки з вибухонебезпечними 

предметами, попередження 

нещасних випадків. 

розроблено інформаційні 

матеріали для працівників 

психологічної служби закладів 

загальної середньої освіти щодо 

https://kristti.com.ua/pro-zustrichi-klasnyh-kerivnykiv-z-uchnivskoyu-spilnotoyu-pid-chas-vijny/
https://kristti.com.ua/pro-zustrichi-klasnyh-kerivnykiv-z-uchnivskoyu-spilnotoyu-pid-chas-vijny/
https://kristti.com.ua/pro-zustrichi-klasnyh-kerivnykiv-z-uchnivskoyu-spilnotoyu-pid-chas-vijny/
https://kristti.com.ua/pro-zustrichi-klasnyh-kerivnykiv-z-uchnivskoyu-spilnotoyu-pid-chas-vijny/
https://kristti.com.ua/porady-vid-zahysnyka-ukrayiny-mon-rozrobylo-informatsijnyj-komiks-dlya-ditej-u-voyennyj-stan/
https://kristti.com.ua/porady-vid-zahysnyka-ukrayiny-mon-rozrobylo-informatsijnyj-komiks-dlya-ditej-u-voyennyj-stan/
https://kristti.com.ua/porady-vid-zahysnyka-ukrayiny-mon-rozrobylo-informatsijnyj-komiks-dlya-ditej-u-voyennyj-stan/
https://kristti.com.ua/porady-vid-zahysnyka-ukrayiny-mon-rozrobylo-informatsijnyj-komiks-dlya-ditej-u-voyennyj-stan/
https://kristti.com.ua/virtualnyj-prostir-shkilnoyi-spilnoty-bezpeka-pid-chas-vijny/
https://kristti.com.ua/virtualnyj-prostir-shkilnoyi-spilnoty-bezpeka-pid-chas-vijny/
https://kristti.com.ua/virtualnyj-prostir-shkilnoyi-spilnoty-bezpeka-pid-chas-vijny/
https://kristti.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/Uchnivske-volonterstvo-j-blagodijnist-pid-chas-vijny.docx
https://kristti.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/Uchnivske-volonterstvo-j-blagodijnist-pid-chas-vijny.docx
https://kristti.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/Uchnivske-volonterstvo-j-blagodijnist-pid-chas-vijny.docx
https://kristti.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/Uchnivske-volonterstvo-j-blagodijnist-pid-chas-vijny.docx
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ознак психічних порушень, 

поширених у дітей. Зокрема, на 

освітньому порталі Інституту у 

віртуальному кабінеті відділу 

практичної психології й соціальної 

роботи розміщено методичні 

матеріали: «Як не піддаватися 

паніці», «Психологічна гігієна 

особистості», «Інфомедійна 

грамотність», «Навчання школярів 

із порушеннями когнітивного 

розвитку» та розміщено посилання 

на електронні ресурси;  

працівниками Інституту 

підготовлено методичні 

рекомендації та інформаційні 

повідомлення про організацію та 

зміст роботи педагогічних 

працівників в умовах 

дистанційного та змішаного 

навчання в умовах воєнного стану, 

методичні рекомендації щодо 

створення класу безпеки в закладах 

освіти. 

В області станом на грудень 

2022 року відкрито 79 класів 

безпеки в 34 територіальних 

громадах. Такий «Клас безпеки» 

створено на базі КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», де регулярно 

відбуваються партнерські зустрічі 

для представників місцевих органів 

управління освітою у 

територіальних громадах і, 

директорів закладів загальної 

освіти, на яких презентовано 

роботу щодо дієвих способів 

організації освітнього процесу та 

позаурочної діяльності учнів в 

умовах викликів війни. 

Проводяться практичні заняття з 

відпрацювання алгоритмів дій в 

надзвичайних ситуаціях 

(повітряної тривоги, обстрілів, 

хімічної та ядерної небезпек), 

технік саморегуляції та 

самозцілення, які допомогають 

покращити психоемоційний стан 

людини, обговорюються важливі 

питання цивільного захисту 
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учасників освітнього процесу 

6) проведення у 

закладах освіти 

просвітницьких 

заходів з 

питань 

кібербезпеки і 

протидії 

кіберзлочиннос

ті з 

урахуванням 

гендерного 

підходу 

2022-

2025 

В області впроваджується проєкт 

«Знання під час війни» за 

підтримки ГО «Всеукраїнська 

громадська організація «Рушійна 

сила», IREX та Українського 

фонду швидкого реагування. В 

закладах освіти упроваджується 

навчальна програма, яка 

складається з 5 відеоуроків та 5 

методичних розробок уроків, 

спрямованих на засвоєння учнями 

основ особистої, національної, 

інформаційної, психологічної 

безпеки та мінної небезпеки під час 

війни та в повоєнний час. 

28 грудня в Славутицькому 

закладі загальної середньої освіти 

№1 представниками служби 

Вишгородського районного 

управління проведено одноденне 

навчання з колективом 

навчального закладу з теми: 

"Цивільний захист учасників 

освітнього процесу в період 

воєнного стану". Під час навчання 

були розглянуті основні питання: 

- організація цивільного захисту 

в закладі освіти;  

- практичне формування 

безпечної поведінки учасників 

освітнього процесу;  

- клас безпеки як складова 

безпечного освітнього середовища 

НУШ; 

- психологічна підтримка 

учасників освітнього процесу в 

умовах воєнного стану. 

Поряд із цим представниками 

ДСНС України проводився 

інструктаж щодо суворого 

дотримування елементарних 

правил безпеки під час 

використання бензинових 

генераторів, користування 

газовими туристичними 

пальниками, свічками та пічним 

опаленням в побуті 

Частково 

виконаний 
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17. 

Формування 

системи 

раннього 

оповіщення 

населення 

про 

небезпеки, 

пов’язані із 

збройним 

конфліктом 

(повідомлен

ня про 

активізацію 

воєнних дій, 

розмінуванн

я, заміновані 

об’єкти 

тощо), яка 

включає 

гендерно 

чутливі 

показники і 

заходи  

забезпечення 

функціонуванн

я спрощеної 

системи 

передання 

інформації від 

органів 

державної 

влади та 

органів 

місцевого 

самоврядуванн

я, які отримали 

екстрену 

інформацію 

щодо небезпек, 

пов’язаних із 

збройним 

конфліктом, та 

теле- і 

радіокомпаніям

и незалежно від 

форми 

власності, а 

також 

операторами 

мобільного 

зв’язку з 

урахуванням 

гендерних 

підходів 

2022-

2025 

В рамках програми забезпечення 

правопорядку та публічної безпеки 

у Київській області на 2022-2024 

роки «Безпечна Київщина» діє 

«Інтегрована система 

відеоспостереження та 

відеоаналітики Київської області».  

П.1., п.2. додаток 1.1. «Обласної 

цільової програми захисту 

населення і територій від 

надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного 

характеру на 2018-2023 роки», 

затвердженої рішенням Київської 

обласної ради від 27 квітня 2018 

року № 401-10-VІІІ - 

Реконструкція (модернізація) 

регіональної системи 

централізованого оповіщення в 

Київській області та забезпечення 

функціонування діючої системи 

оповіщення, створення місцевих 

систем централізованого 

оповіщення МСЦО у районах, 

містах обласного значення та 

органами місцевого 

самоврядування після об’єднання в 

ОТГ та забезпечення їх 

функціонування  

Частково 

виконаний 

 

18. 

Підвищення 

спроможнос

ті 

територіаль

них громад 

щодо 

управління 

процесами 

запобігання 

конфліктам і 

врегулюван

ня 

конфліктів 

Запровадження 

використання на 

постійній основі 

інструментів 

оцінювання 

ризиків 

виникнення 

конфліктів у 

громадах, що 

зазнали 

негативного 

впливу 

внаслідок 

конфлікту, та 

вжиття 

необхідних 

заходів за 

результатами 

отриманої 

2022-

2025 

В рамках Закону України «Про 

участь громадян в охороні 

громадського порядку             і 

державного кордону» від 

22.06.2000                     № 1835-ІІІ у 

територіальних громадах Київської 

області створені та функціонують 

13 комунальних підприємств та 

громадських формувань, на які 

покладено функцію забезпечення 

громадської безпеки та порядку в 

територіальних громадах Київської 

області 

Частково 

виконаний 
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інформації 

19. 

Включення 

питань 

аудиту 

безпеки 

територій до 

освітніх 

програм 

суб’єктів 

реагування 

на безпекові 

виклики, 

насильство 

за ознакою 

статі та 

насильство, 

пов’язане з 

конфліктом  

організація для 

фахівців із 

соціальної 

роботи, 

фахівців 

мобільних 

бригад 

соціально-

психологічної 

допомоги 

особам, які 

постраждали 

від домашнього 

насильства 

та/або 

насильства за 

ознакою статі, 

працівників 

притулків для 

осіб, які 

постраждали 

від домашнього 

насильства 

та/або 

насильства за 

ознакою статі, 

студентів 

закладів вищої 

освіти освітніх 

заходів 

(тренінгів, 

семінарів) з 

вивчення 

методики 

проведення 

аудиту безпеки 

територій на 

місцевому рівні 

2022-

2025 

Організовано семінари для 

працівників спеціалізованих служб 

підтримки для осіб, які 

постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі на теми: 

Запобігання гендерним 

стереотипам та сексизму й 

боротьба з такими явищами; 

Запобігання насильству щодо 

жінок і домашньому насильству; 

Забезпечення рівного доступу 

жінок до правосуддя; 

Досягнення збалансованої участі 

жінок і чоловіків у процесі 

прийняття політичних та 

суспільних рішень;  

Захист прав жінок-мігрантів, 

жінок-біженців та жінок-шукачів 

притулку; 

Реалізація стратегії досягнення 

гендерної рівності в усіх політиках 

та заходах 

Частково 

виконаний 
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Стратегічна ціль 3. 

Забезпечення процесу постконфліктного відновлення, розбудови та впровадження системи 

перехідного правосуддя за принципами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків 

Оперативна ціль 3.1.  

Визначення суспільного та політичного діалогу щодо постконфліктного відновлення та 

розбудови відновного/перехідного правосуддя жінок і врахування особливостей потреб жінок і 

чоловіків (дівчат і хлопців), які постраждали від конфлікту 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

20. Узгодже

ння 

діяльності 

суб’єктів 

взаємодії, 

які 

забезпечуют

ь 

формування 

та 

впроваджен

ня програм 

із 

постконфлік

тного 

відновлення 

розроблення 

стратегії 

деокупації та 

реінтеграції 

окупованих 

територій з 

урахуванням 

потреб та 

інтересів жінок 

і дівчат, 

чоловіків і 

хлопців, у тому 

числі з 

інвалідністю 

2022-

2023 

Під час розроблення стратегії 

деокупації та реінтеграції 

окупованих територій 

враховуються потреби та інтереси 

жінок і дівчат, чоловіків і хлопців, 

у тому числі з інвалідністю 

Частково 

виконаний 

 

22. Забезпеч

ення 

надійних 

джерел 

комунікації 

з питань 

постконфлік

тного 

відновлення 

проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

кампаній з 

питань 

постконфліктно

го відновлення 

та врахування 

потреб різних 

груп жінок і 

чоловіків, 

дівчат і 

хлопців, які 

постраждали 

від конфлікту 

2022-

2025 

Проведено інформаційно-

роз’яснювальну роботу через 

засоби масової інформації, зокрема 

шляхом розміщення 

інформаційних матеріалів на 

сайтах управлінь соціального-

захисту населення та на сторінках 

у соціальних мережах 

Частково 

виконаний 
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Оперативна ціль 3.2.  

Визначення специфічних потреб осіб, які постраждали від конфлікту, зокрема жінок, з 

урахуванням гендерних підходів та їх урахування під час надання адміністративних, медичних 

та соціальних послуг 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

23. 

Забезпеченн

я 

проведення 

на постійній 

основі 

оцінювання, 

аналізу 

потреб та 

доступності 

адміністрати

вних, 

медичних та 

соціальних 

послуг, 

надання 

правової 

допомоги 

різними 

групами 

жінок і 

чоловіків, 

які 

постраждал

и від 

конфлікту 

1) проведення 

навчань для 

фахівців, які 

надають 

адміністративні

, медичні та 

соціальні 

послуги, 

правову 

допомогу щодо 

застосування 

гендерного 

підходу під час 

надання 

послуг, 

формування 

навичок 

неконфліктного 

спілкування 

2022-

2025 

Керівники Центрів надання 

адміністративних послуг (далі – 

ЦНАП), адміністратори та інші 

спеціалісти, що безпосередньо 

здійснюють прийом суб’єктів 

звернення постійно приймають 

участь у навчальних заходах з 

питань підвищення рівня 

обслуговування населення з метою 

надання максимально якісних 

адміністративних послуг різним 

групам мешканців громад. 

Протягом 2022 року  шведсько-

українським проєктом PROSTO 

«Підтримка доступності послуг в 

Україні» проведено ряд вебінарів 

щодо вирішення гендерних питань 

в контексті надання 

адміністративних послуг. 

Також у ЦНАП розміщуються 

інформаційні буклети та плакати 

на гендерну тематику. 

Медичні працівники закладів 

охорони здоров’я долучалися до 

спільних навчань із застосування 

гендерного підходу під час надання 

послуг, формування навичок 

неконфліктного спілкування. 

У Київській області продовжено 

роботу обласної тренерської 

мережі з питань забезпечення 

принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у 

подоланні конфліктів, 

встановлення миру і безпеки, 

постконфліктному відновленні, у 

протидії безпековим викликам, а 

також запобігання і протидії 

насильству за ознакою статі (за 

Частково 

виконаний 
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підтримки громадської організації 

«Ла Страда-Україна»). Обласною 

тренерською мережею ГО «Ла 

Страда-Україна» упроваджується 

проєкт «Попередження ґендерно 

зумовленого насильства, торгівлі 

людьми та порушення прав 

дитини: надання послуг підтримки 

для постраждалих осіб» за 

підтримки донорської організації 

«Хліб для світу» 

24. Проведен

ня 

консультацій 

та надання 

необхідної 

комплексної, 

гуманітарної, 

медичної, 

соціально-

психологічної

, правової 

допомоги 

особам, які 

постраждали 

від конфлікту 

1) забезпечення 

діяльності 

мобільних 

бригад 

соціально-

психологічної 

допомоги 

особам, які 

постраждали 

від конфлікту 

2022-

2025 

На території Київської області 

станом на 01.01.2023 року 

функціонує 20 мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі (7 з 

них функціонують за підтримки 

UNFPA, Фонду ООН у галузі 

народонаселення України). 

Організація підвищення 

кваліфікації фахівців органів 

державної влади та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Фахівці бригад консультують 

постраждалих від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі з правових, 

медичних, психологічних та інших 

нагальних питань 

Частково 

виконаний 

 

2) забезпечення 

надання жінкам 

і дівчатам, які 

постраждали 

від конфлікту, 

медичної та 

консультативно

ї допомоги з 

питань 

репродуктивно

го здоров’я  

2022-

2025 

В закладах охорони здоров`я 

Київської області  впроваджуються 

стандарти і клінічні протоколи 

надання даних медичних послуг. 

Медичні працівники долучені до 

програми підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації (післядипломної 

освіти) сімейних лікарів та 

молодшого медичного персоналу 

курсу надання медичних послуг  

для жінок та чоловіків для 

збереження репродуктивного 

здоров`я 

 

 

Частково 

виконаний 

3) розроблення 

програми 
2022 

В установах соціального захисту 

населення в доступній формі 

Завершений 
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розвитку 

соціальних 

навичок, 

поведінки та 

взаємодії осіб, 

які 

постраждали 

від конфлікту, з 

органами 

місцевого 

самоврядуванн

я у 

конфліктних 

ситуаціях 

забезпечено розміщення 

інформації про права осіб з 

інвалідністю, номери телефонів 

гарячих ліній, посадових осіб, 

зокрема Уповноваженого та центру 

з надання безоплатної правової 

допомоги, до яких можна 

звернутися особам із розладами 

психіки за допомогою. 

Інфографіки, плакати, 

інформаційні буклети та інше 

розміщується в місцях 

найбільшого скупчення громадян 

(ЦНАП, УСЗН, інтернатні 

заклади), на офіційних сайтах, 

каналах в месенджерах та на 

сторінках соціальних мереж 

територіальних громад 

4) проведення 

циклу 

тренінгів/семін

арів для жінок і 

дівчат, які 

постраждали 

від різних видів 

конфліктів 

2022-

2025 

Постійно проводяться тренінги, 

різноманітні опитуванння для 

якнайкращого задоволення потреб 

фахівців та підвищення їхньої 

спроможності у забезпеченні 

підтримки та допомоги дітям і 

сім’ям в умовах воєнних дій в 

Україні взаємодіючі з 

міжнародними та громадськими 

організаціями. 

Підопічні в установах 

забезпечені повноцінним 

харчуванням, засобами гігієни, 

також отримують медичну, 

психологічну, соціально-правову 

допомогу, для них проводять 

розважальні та пізнавальні заходи. 

Всі потреби підопічних враховані, 

а послуги надаються в повному 

обсязі 

Частково 

виконаний 

5) проведення 

короткостроков

их курсів 

підвищення 

кваліфікації / 

тренінгів для 

фахівців із 

соціальної 

роботи, які 

залишилися 

працювати у 

прифронтових 

2022-

2025 

Київським обласним центром 

соціальних служб спільно з 

громадськими організаціями 

організовано проведення тренінгів 

для фахівців із соціальної роботи, 

які залишилися працювати у 

прифронтових регіонах, з питань 

соціальної роботи з 

постраждалими від агресії 

російської федерації  для 94 осіб 

 Частково 

виконаний 
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регіонах, з 

питань 

соціальної 

роботи з 

постраждалими 

від агресії 

Російської 

Федерації 

6) створення 

сприятливих 

умов у 

територіальних 

громадах для 

прийняття 

внутрішньо 

переміщених 

осіб з 

урахуванням 

кількості 

прийнятих 

внутрішньо 

переміщених 

осіб та обсягу 

пошкоджень і 

руйнувань у 

територіальній 

громаді 

внаслідок 

бойових дій або 

ракетно-

бомбових/ 

артилерійських 

ударів 

2022-

2023 

 У закладах системи соціального 

захисту населення вживаються 

заходи для організації 

безбар’єрного простору у 

приміщеннях відповідно до ДБН 

України В.2.2-40:2018 

«Інклюзивність будівель і споруд». 

Усі стаціонарні відділення та 

інтернатні заклади мають укриття 

 Частково 

виконаний 

7) забезпечення 

надання 

комплексної, 

безоплатної 

правової 

допомоги 

сім’ям та/ або 

учасникам 

бойових дій, 

які 

беруть/брали 

участь в 

антитерористич

ній 

операції/операц

ії Об’єднаних 

сил/ здійсненні 

2022-

2025 

Забезпечується комунальною 

установою Київської обласної ради 

«Київський обласний центр 

допомоги учасникам  АТО/ООС та 

їх сім’ям», шляхом 

функціонування гарячої лінії 

+380957126900, +380677216900, а 

також наданням: 

-індивідуальних консультації 

учасникам  АТО/ООС та їх сім’ям 

стосовно прав, пільг, соціальних 

гарантій та механізмів їх реалізації; 

-здійсненням інформаційно 

медичного та соціального 

супроводу; 

-організацією та проведенням 

різноманітних заходів для родин 

Частково 

виконаний 
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заходів із 

забезпечення 

національної 

безпеки і 

оборони, відсічі 

і стримування 

збройної агресії 

Російської 

Федерації, у 

тому числі 

через 

організацію 

роботи Офісів 

підтримки 

родин 

військово-

службовців 

військово-службовців 

25. 

Розширення 

можливосте

й підтримки 

самозайнято

сті та 

підприємни

цтва жінок, 

зокрема з 

числа 

внутрішньо 

переміщени

х осіб, 

жінок-

ветеранів та 

інших осіб, 

які 

постраждал

и від 

конфлікту 

1) виконання 

програм 

підтримки 

самозайнятості 

та 

підприємництв

а жінок, 

зокрема з числа 

внутрішньо 

переміщених 

осіб, жінок-

ветеранів та 

інших осіб, які 

постраждали 

від конфлікту 

2022-

2025 

З метою сприяння підвищенню 

ділової активності суб’єктів малого 

та середнього бізнесу, власниками 

та засновниками яких є 

представники різних цільових груп 

населення, що дасть змогу 

створити нові робочі місця для всіх 

громадян незалежно від віку, статі, 

сімейного стану чи стану здоров’я, 

створення рівних можливостей для 

працевлаштування та ведення 

підприємницької діяльності 

реалізується Комплексна програма 

«Конкурентоспроможна 

Київщина» (далі – Програма) на 

2022-2024 роки, затверджена 

рішенням Київської обласної ради 

від 16 лютого 2022 року № 213-09-

VІII.  

Виконання ряду завдань 

Програми протягом 2022 року не 

здійснювалося у зв’язку з 

введенням воєнного стану в 

Україні Указом Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022.  

З метою підтримки становлення 

та успішного розвитку 

підприємництва діють Центри 

розвитку підприємництва, які 

функціонують на базах Києво-

Святошинського районного центру 

зайнятості, Білоцерківського 

міськрайонного центру зайнятості 

та на базі Переяслав-Хмельницької 

Частково 

виконаний 
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міськрайонної філії Київського 

обласного центру зайнятості.  

Для залучення інвесторів, 

взаємодії з міжнародними 

фінансовими організаціями та 

донорами, створення нових 

робочих місць в Київській області 

функціонує Агенція регіонального 

розвитку Київської області.  

Також, для підтримки бізнес-

ініціатив здійснюють діяльність 

три агенції розвитку 

підприємництва, зокрема: КП 

«Агенція стратегічного розвитку 

Білої Церкви», комунальна 

установа «Бучанська агенція 

регіонального розвитку» 

Бучанської міської ради, КП 

«Агентство регіонального 

розвитку» Славутицької міської 

ради.  

У м. Буча відкрито Дія.Бізнес.  

На офіційних інтернет-ресурсах 

департаменту економіки Київської 

обласної державної адміністрації 

(далі – Департамент) висвітлюється 

актуальна інформація з метою 

поінформованості бізнес 

середовища про можливості 

розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності у галузі 

малого і середнього 

підприємництва регіону. 

У жовтні з метою пошуку 

джерел фінансування, що 

допоможуть бізнесу зміцнити 

економічний фронт Департаментом 

спільно з представниками 

Програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка 

України» проведено онлайн 

презентацію грантових 

можливостей програми для 

підприємців 

2) проведення 

аналізу сфер та 

форматів 

зайнятості 

з урахуванням 

регіональних 

особливостей 

2022-

2023 

Станом на 11 січня 2023 року на 

обліку у службі зайнятості 

перебували 857 внутрішньо 

переміщених осіб (далі – ВПО), що 

мали статус безробітних громадян. 

Сума нарахованої допомоги по 

безробіттю ВПО, за період з 

Частково 

виконаний 
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для 

працевлаштува

ння внутрішньо 

переміщених 

осіб 

початку року до 11 січня 2023 

року, склала 715 тис. грн. 

Сума виплаченої допомоги по 

безробіттю ВПО, за період з 

початку року до 11 січня 2023 

року, склала 164,5 тис. грн. 

З початку року загальна кількість 

працевлаштованих ВПО, з числа 

зареєстрованих безробітних, склала 

27 осіб. 

Служба зайнятості компенсує 

роботодавцю витрати на оплату 

праці за працевлаштування ВПО з 

числа безробітних громадян 

протягом двох місяців у розмірі 

6500 грн за місяць 

3) вивчення 

можливостей 

регіону щодо 

використання 

приміщень, які 

належать 

суб’єктам 

різних форм 

господарюванн

я, для 

компактного 

проживання 

внутрішньо 

переміщених 

осіб, а також 

щодо 

можливості 

пільгової 

оренди для 

розташування в 

них соціальних 

підприємств 

2022-

2023 

З початку збройної агресії 

російської федерації комунальними 

закладами Київщині надано 

послуги з розміщення 25,8 тисячам 

ВПО. 

За період воєнного стану  

умовами Урядової соціальної 

програми  «Прихисток»  в 

домогосподарствах  розміщено  

78,7   тисяч ВПО. 

Київською обласною державною 

адміністрацією (Київською 

обласною військовою 

адміністрацією) створено реєстр 

місць тимчасового розміщення 

ВПО, що потребують розселення, 

який налічує 99 місць компактного 

проживання. Місця компактного 

проживання облаштовані в 

установах соціального захисту 

населення, школах, дитячих 

садочках, базах відпочинку та 

дитячих оздоровчих таборах, як 

комунальної так і приватної форми 

власності. В місцях компактного 

проживання мешкають 2968 ВПО. 

Кількість вільних місць – 1790. 

На території Київської області 

розгорнуті 13 модульних містечок: 

у м. Бровари, м. Фастів, м. Буча, 

смт Бородянка, м. Ірпінь, смт 

Макарів, смт Гостомель, м. 

Васильків, с. Кухарі, смт Іванків. 

Загальна кількість місць для 

поселення в модульних містечках – 

Частково 

виконаний 
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2542. Продовжується будівництво 

ще 6 містечок: в м. Ірпінь, смт. 

Гостомель, с. Дмитрівка. 

Встановлюються модульні 

будинки на території приватних 

земельних ділянок біля 

зруйнованих будинків у смт 

Макарів, смт Іванків, с. Загальці, с. 

Андріївка, с. Кухарі, с.Жеревпілля 

26. 
Підтримка 
осіб, які 
перебувають 
на тимчасово 
окупованих 
територіях 
та/або під 
юрисдикцією 
інших 
держав, у 
тому числі 
жінок, які 
проживають 
у районі 
воєнних 
(бойових) 
дій, 
перебувають 
у полоні, 
яких 
примусово 
вивезли до 
Російської 
Федерації, 
які 
вимушено 
виїхали за 
кордон 

8) надання 

необхідної 

допомоги 

сім’ям 

полонених та 

сім’ям осіб, 

яких 

примусово 

вивезли до 

Російської 

Федерації та які 

перебувають на 

території 

України 

2022-

2024 

Забезпечується комунальною 

установою Київської обласної ради 

«Київський обласний центр 

допомоги учасникам  АТО/ООС та 

їх сім’ям», шляхом 

функціонування гарячої лінії 

+380957126900, +380677216900, а 

також наданням: 

-індивідуальних консультації 

учасникам  АТО/ООС та їх сім’ям 

стосовно прав, пільг, соціальних 

гарантій та механізмів їх реалізації; 

-здійсненням інформаційно 

медичного та соціального 

супроводу; 

-організацією та проведенням 

різноманітних заходів для родин 

військово-службовців 

Частково 

виконаний 

Оперативна ціль 3.3.  

Визначення належних механізмів документування, оцінювання та відшкодування збитків 

особам, які постраждали  від насильства, пов’язаного з конфліктом, з урахуванням гендерного 

підходу та притягнення винних до відповідальності 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

28. організація 
2022-

Регіональним центром Частково 
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Забезпеченн

я доступу 

громадян, 

які 

проживають 

на 

територіях, 

що 

постраждал

и від 

бойових дій, 

до 

інформації 

щодо того, 

як діяти в 

кризових 

умовах, 

документува

ти заподіяну 

шкоду та 

звертатися 

за її 

відшкодуван

ням 

підвищення 

кваліфікації 

фахівців 

органів 

державної 

влади та 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядуванн

я щодо 

документуванн

я, оцінювання 

шкоди, 

завданої 

постраждалим 

у зв’язку з 

конфліктом, з 

урахуванням 

гендерного 

підходу 

2025 підвищення кваліфікації Київської 

області проведено 7 спеціальних 

короткотермінових програм 

підвищення кваліфікації для 704 

осіб, серед яких 585 осіб – 

державні службовці категорії «Б» 

та «В», а також 119 – посадові 

особи місцевого самоврядування. 

Також на дану тему було 

проведено навчання в рамках 2 

загальних професійних програм 

підвищення кваліфікації для 218 

державних службовців категорії 

«Б» та «В».  

Загальна кількість осіб, які 

пройшли навчання за даним 

напрямком: 922 особи 

виконаний 

Стратегічна ціль 4.  

Забезпечення захисту від насильства за ознакою статі, сексуального насильства (в умовах 

збройного конфлікту та в мирний час) 

Оперативна ціль 4.1.  

Формування системи міжвідомчого виявлення та реагування, яка забезпечує створення умов 

для отримання комплексного, своєчасного захисту та доступу до правосуддя осіб, які 

постраждали від насильства за ознакою статі  та сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом, в умовах збройного конфлікту 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

31. Розробле

ння 

інструментів 

для фіксації 

випадків 

злочинів 

проти життя 

і здоров’я, 

статевої 

5) залучення 

мультидисципл

інарних 

мобільних 

команд 

соціально-

психологічної 

допомоги, 

мобільних 

бригад 

2022-

2025 

На території Київської області 

станом на 01.01.2023 року 

функціонує 20 мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від 

домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі (7 з 

них функціонують за підтримки 

UNFPA, Фонду ООН у галузі 

народонаселення України). 

Частково 

виконаний 
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свободи і 

недоторкано

сті, честі та 

гідності 

особи в 

умовах 

конфлікту 

відповідно 

до 

стандартів 

ООН та 

НАТО 

соціально-

психологічної 

допомоги 

особам, які 

постраждали 

від насильства 

за ознакою 

статі, 

мобільних 

мультидисципл

інарних команд 

з надання 

психіатричної 

допомоги до 

роботи з 

цивільним 

населенням на 

деокупованих 

територіях 

Фахівці бригад консультують 

постраждалих від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі з правових, 

медичних, психологічних та інших 

нагальних питань. 

Київським обласним центром 

соціально-психологічної допомоги 

спільно з благодійним фондом 

сім’ї Андрєєвих за підтримки 

міжнародної організації «Women 

for women» проводяться виїздні 

поїздки по деокупованих 

територіях Київщини з метою 

виявлення та надання 

психологічної допомоги жінкам, 

що зазнали сексуального 

насильства з боку військових 

країни агресора 

Оперативна ціль 4.2. 

Формування системи міжвідомчого виявлення та реагування для забезпечення комплексного, 

своєчасного захисту та доступу до правосуддя осіб, які постраждали від насильства за ознакою 

статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, у мирний час 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

34. Внесенн

я змін до 

законодавст

ва в частині 

протидії 

насильству 

за ознакою 

статі 

відповідно 

до 

міжнародни

х стандартів 

5) 

удосконалення 

порядку 

взаємодії 

суб’єктів, що 

здійснюють 

заходи у сфері 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству і 

насильству за 

ознакою статі, з 

реагування на 

випадки 

насильства за 

ознакою статі, 

в тому числі 

сексуальні 

домагання 

2023-

2024 

Службою у справах дітей та сім’ї 

Київської обласної державної 

адміністрації (Київської обласної 

військової адміністрації) протягом 

2022 року проводилися онлайн-

наради на тему «Порядок взаємодії 

та співпраці суб'єктів, що 

здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі» з 

відповідальними структурними 

підрозділами районних державних 

адміністрацій, виконавчих 

комітетів міських, сільських та 

селищних рад, які займаються 

питаннями здійснення заходів у 

сфері протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою 

статі та відповідальними особами 

Частково 

виконаний 
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органів поліції 

6) забезпечення 

діяльності та 

навчання 

фахівців 

телефонних 

“гарячихˮ ліній 

щодо 

реагування на 

випадки 

насильства за 

ознакою статі, 

у тому числі 

сексуальні 

домагання 

2022-

2025 

У 2022 році навчання для 

фахівців телефонних “гарячихˮ 

ліній щодо реагування на випадки 

насильства за ознакою статі, у тому 

числі сексуальні домагання, не 

проводилися 

Не 

розпочатий 

35. 

Забезпеченн

я виявлення 

випадків 

насильства 

за ознакою 

статі та 

належного 

реагування 

на них 

5) проведення 

на постійній 

основі для 

працівників 

сектору 

безпеки і 

оборони 

інформаційних 

кампаній з 

питань 

запобігання та 

протидії 

насильству за 

ознакою статі, 

сексуальних 

домагань тощо 

2022-

2025 

Київською обласною радою 

професійних спілок розроблено 

проєкт Політики з недопущення 

дискримінації, насильства та 

домагань у сфері праці в Київській 

області. 

Метою Політики є підтримка 

етичного стандарту нетерпимого 

ставлення до будь-яких форм і 

проявів дискримінації у сфері 

праці, а також забезпечення рівних 

прав та можливостей для 

працюючих жінок та чоловіків, у 

тому числі тих, які живуть з ВІЛ. 

Службою у справах дітей та сім’ї 

Київської обласної державної  

адміністрації (Київської обласної 

військової адміністрації) (далі – 

Служба) взято участь у навчанні 

«Запобігання та протидія 

домаганням на робочому місці», 

організованого Національним 

агентством України з питань 

державної служби спільно з 

Центром адаптації державної 

служби до стандартів 

Європейського Союзу за підтримки 

та сприяння Офісу ООН Жінки в 

Україні.  

Окрім цього, Службою спільно з 

Департаментом комунікацій 

Київської  обласної державної  

адміністрації (Київської обласної 

військової адміністрації)  

розміщено інформаційну кампанію 

Частково 

виконаний 
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з питань запобігання та протидії 

дискримінації за ознакою статі у 

сфері праці, зокрема сексуальних 

домагань, яка доступна за 

посиланням: 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gu

manitarna-polityka/dity-ta-

simya/simejna-

polityka/dyskryminacziya-u-sferi-

praczi/ 

6) забезпечення 

підвищення 

кваліфікації 

фахівців, які 

залучені або 

можуть бути 

залучені до 

запобігання та 

протидії 

насильству за 

ознакою статі 

та 

сексуальному 

насильству, 

пов’язаному з 

конфліктом, 

відповідно до 

стандартів 

ООН та НАТО 

2022-

2025 

 13 вересня 2022 року 

Національною соціальною 

сервісною службою України, 

Урядовою уповноваженою з 

питань гендерної політики та 

громадською організацією 

«Інформаційно-консультативний 

жіночий центр» спільно зі 

службою у справах дітей та сім’ї 

Київської обласної державної  

адміністрації (Київської обласної 

військової адміністрації) проведено 

перший навчальний тренінг у м. 

Бровари для фахівців Броварського 

району Київської області, які 

безпосередньо надають соціальні 

послуги, спрямовані на 

профілактику складних життєвих 

обставин, подолання або 

мінімізацію їх негативних 

наслідків, зокрема особам, 

постраждалим від сексуального 

насильства під час військової 

агресії рф в Україні. Учасниками 

заходу стали 25 осіб з числа 

працівників та працівниць центрів 

соціальних служб, служб у справах 

дітей та сім’ї, фахівців із 

соціальної роботи. 28 жовтня 2022 

року даний тренінг проведено і для 

фахівців з інших районів та 

територіальних громад Київської 

області в онлайн форматі. 

Навчання пройшли 93 особи 

 Частково 

виконаний 

36. 

Забезпеченн

я 

системного 

моніторингу 

функціонува

2) запроваджен

ня збору 

статистичних 

даних з 

розподілом за 

статтю, 

2023-

2025 

Відповідно до Національного 

плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 

мир, безпека” на період до 2025 

року, реалізація заходу 

запланована на 2023 рік 

Не 

розпочатий 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
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ння системи 

реагування 

на 

насильство 

за ознакою 

статі; 

сексуальне 

насильство, 

пов’язане з 

конфліктом; 

торгівлю 

людьми 

регіонами, 

ознаками 

перебування у 

складних 

життєвих 

обставинах 

(згідно із 

Законом 

України “Про 

соціальні 

послуги”), 

зокрема в 

судовій та 

правоохоронній 

системах, щодо 

всіх категорій 

злочинів, 

пов’язаних з 

насильством за 

ознакою статі, 

сексуальним 

насильством, 

пов’язаним з 

конфліктом, 

торгівлею 

людьми 

3) проведення 

моніторингу 

виконання 

наказу МОЗ від 

1 лютого 2019 

р. № 278 щодо 

проведення та 

документуванн

я результатів 

медичного 

обстеження 

постраждалих 

від домашнього 

насильства або 

осіб, які 

ймовірно 

постраждали 

від домашнього 

насильства, 

насильства за 

ознакою статі, 

та надання їм 

медичної 

допомоги 

2022-

2025 

Підготовлений наказ 

департаменту охорони здоров’я 

Київської обласної державної 

адміністрації від 11.11.2019 № 992-

адм «Про впровадження Порядку 

проведення та документування 

результатів медичного обстеження 

постраждалих осіб від домашнього 

насильства або осіб, які ймовірно 

постраждали від домашнього 

насильства, та надання їм медичної 

допомоги», впроваджений в 

закладах охорони здоров`я 

Київської області 

Частково 

виконаний 
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4) проведення 

моніторингу 

функціонуванн

я 

спеціалізованих 

служб 

підтримки осіб, 

які 

постраждали 

від домашнього 

насильства та 

насильства за 

ознакою статі, 

надання на їх 

базі допомоги 

та послуг 

постраждалим 

від 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом, та 

якості такої 

допомоги 

2022-

2025 

Для надання допомоги особам, 

які потерпіли від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі на території 

Київської області станом на 

01.01.2023 функціонують: 

- 4 притулки; 

- 1 денний̆ центр соціально-

психологічної̈ допомоги особам, 

які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі; 

- 20 мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі; 

- 9 кол-центрів з питань 

запобігання та протидії 

домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та 

насильству стосовно дітей. 

В усіх спеціалізованих службах 

для надання допомоги особам, які 

потерпіли від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі надаються 

інформаційні, психологічні та 

юридичні консультації, 

притулками забезпечується 

безпечне тимчасове цілодобове 

перебування постраждалих осіб 

Частково 

виконаний 

Оперативна ціль 4.3. 

Забезпечення комплексної допомоги особам, які  постраждали  від насильства за ознакою статі 

та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з урахуванням специфічних потреб  

постраждалих в умовах збройного конфлікту та в мирний час 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

38. 

Забезпеченн

я надання 

ефективної 

своєчасної 

допомоги 

особам, які 

1) проведення 

оцінювання 

потреб 

територіальних 

громад у 

послугах для 

осіб, які 

2022-

2025 

Фахівцями Центрів соціальних 

служб та Центрів надання 

соціальних послуг територіальних 

громад здійснювалося оцінювання  

потреб осіб, які постраждали від 

насильства за ознакою статі, 

сексуального насильства, 

Частково 

виконаний 
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постраждал

и від 

насильства 

за ознакою 

статі; 

сексуальног

о 

насильства, 

пов’язаного 

з 

конфліктом; 

торгівлі 

людьми 

постраждали 

від насильства 

за ознакою 

статі, 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом, 

торгівлі 

людьми (з 

урахуванням 

віку, місця 

проживання, 

стану здоров’я, 

статі, 

соціального 

статусу, 

етнічної, 

релігійної 

приналежності 

та інших ознак)  

(для органів 

місцевого 

самоврядуван

ня) 

пов’язаного з конфліктом, торгівлі 

людьми. Громадянам надавалася  

відповідна фахова допомога 

2) забезпечення 

систематичного 

інформування 

населення про 

допомогу, яку 

можуть 

отримати 

особи, які 

постраждали 

від насильства 

за ознакою 

статі та 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом, з 

урахуванням 

засобів 

комунікації для 

різних груп 

жінок і 

чоловіків (з 

урахуванням їх 

віку, місця 

проживання, 

наявності 

2022-

2025 

На офіційному вебсайті 

Київської обласної військової 

адміністрації міститься інформація 

про те, що таке сексуальне 

насильство, пов’язане з 

конфліктом, як зібрати належні 

докази вчинення цього злочину, 

телефони гарячих ліній для осіб, 

які постраждали від сексуального 

насильства. Інформація розміщена 

за посиланням: 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gu

manitarna-polityka/dity-ta-

simya/simejna-polityka/seksualne-

nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/ 

Крім того, інформація про 

допомогу, яку можуть отримати 

особи, які постраждали від 

насильства за ознакою статі та 

сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом, 

розміщена на офіційних сторінках 

районних державних (військових) 

адміністрацій, виконавчих органів 

міських, сільських, селищних рад, 

а також в місцях масового 

Частково 

виконаний 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/seksualne-nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/seksualne-nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/seksualne-nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/seksualne-nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/
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інвалідності, 

етнічного 

походження, 

майнового 

стану тощо) та 

послуги, які їм 

надаються 

скупчення людей. 

Відповідальними структурними 

підрозділами районних державних 

(військових) адміністрацій, 

виконавчих комітетів міських, 

сільських, селищних рад, які 

займаються питаннями здійснення 

заходів у сфері протидії 

домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, 

постійно проводяться 

інформаційно-просвітницькі 

заходи з даного питання 

3) забезпечення 

вільного 

доступу 

постраждалих 

від 

сексуального 

насильства, а 

також їхніх 

дітей, членів 

сімей та інших 

свідків до 

своєчасних та 

орієнтованих 

на 

постраждалих 

послуг, у тому 

числі 

психологічних, 

правових, 

соціальних 

послуг, послуг 

у сфері 

сексуального та 

репродуктивно

го здоров’я, а 

також надання 

екстреної 

допомоги та 

підтримки в 

реінтеграції, у 

тому числі 

через 

забезпечення 

діяльності 

центрів 

допомоги 

врятованим 

2022-

2025 

На території Київщини станом 

на 01.01.2023 функціонують 4 

притулки для осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі (далі – 

притулки). В усіх притулках за 

місцем безпечного тимчасового 

цілодобового перебування 

надавалася комплексна допомога 

(психологічні, соціально-побутові, 

соціально-медичні, інформаційні, 

юридичні та інші послуги) на 

основі оцінки їх потреб та 

індивідуального підходу до особи з 

урахуванням віку, статі, стану 

здоров’я та соціального становища. 

Окрім притулків функціонують: 

- 1 денний центр соціально-

психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі; 

- 20 мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі; 

- 9 кол-центрів з питань 

запобігання та протидії 

домашньому насильству, 

насильству за ознакою статі та 

насильству стосовно дітей. 

Зокрема, Київський обласний 

центр соціально-психологічної 

допомоги спільно з благодійним 

фондом сім’ї Андрєєвих за 

підтримки міжнародної організації 

«Women for women» здійснював 

Частково 

виконаний 
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поїздки по деокупованих 

територіях Київщини з метою 

виявлення та надання допомоги 

жінкам, що зазнали сексуального 

насильства з боку військових 

країни агресора. Основні послуги, 

які надавалися мобільною групою: 

- психологічні групові заняття; 

- індивідуальні психологічні сесії 

за записом; 

- індивідуальні курси 

психотерапії для осіб, що 

пережили сексуальне насильство, 

пов’язане з конфліктом; 

- гінекологічний огляд жінок; 

- надання послуги розміщення у 

притулку 

4) утворення в 

територіальних 

громадах 

притулків, 

інших 

спеціалізованих 

служб 

підтримки осіб, 

які 

постраждали 

від насильства 

за ознакою 

статі та 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом 

(зокрема, 

жінок, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах, 

зумовлених 

бойовими 

діями, 

терористичним 

актом, 

збройним 

конфліктом, 

тимчасовою 

окупацією) 

2022-

2025 

За 2022 рік на території 

Київщини за підтримки UNFPA, 

Фонду ООН у галузі 

народонаселення України утворено 

7 мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за 

ознакою статі, які надають 

екстрену та планову соціально-

психологічну допомогу 

постраждалим. 

В м. Ірпінь Бучанського району 

розпочав своє функціонування 

безпечний простір для жінок та 

дівчат «Вільна», в якому надається 

соціальна, психологічна та 

інформаційна допомога усім 

жінкам м. Ірпінь, переміщеним 

особам, та особам, які стикаються з 

ситуаціями гендерно зумовленого 

насильства. Є можливість 

долучитися до освітніх курсів 

(українська та англійська мови, 

бізнес-планування, сучасний 

маркетинг), відвідати творчі 

майстер-класи самостійно та з 

дитиною (малювання, декоративні 

вироби, в’язання), взяти участь у 

психологічних та інтерактивних 

спілкуваннях, іграх (нейрографіка, 

CashFlow, чаювання), зайнятися 

спортом (йога, фітнес, стретчинг, 

зумба), пройти курс самооборони 

Частково 

виконаний 
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та допомогти з плетінням 

маскувальних сіток і 

виготовленням окопних свічок для 

відправлення військовикам в зону 

бойових дій, послухати професійні 

лекції щодо жіночого здоров’я та 

догляду. Подібний простір 

запрацював і в смт Гостомель 

Бучанського району 

5) надання 

соціальної, 

психологічної 

та іншої 

необхідної 

підтримки 

членам сімей 

осіб, які 

постраждали 

від насильства 

за ознакою 

статі та 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом 

2022-

2025 

Протягом 2022 року центрами 

соціальних служб/центрами 

надання соціальних послуг 

надавалася соціальна, психологічна 

та інша необхідна підтримка 

членам сімей осіб, які постраждали 

від насильства за ознакою статі та 

сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом  

Частково 

виконаний 

6) проведення 

навчань для 

фахівців з 

питань надання 

психологічної 

допомоги 

особам, які 

постраждали 

від насильства 

за ознакою 

статі та 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом 

2022-

2025 

13 вересня 2022 року 

Національною соціальною 

сервісною службою України, 

Урядовою уповноваженою з 

питань гендерної політики та 

громадською організацією 

«Інформаційно-консультативний 

жіночий центр» спільно зі 

службою у справах дітей та сім’ї 

Київської обласної державної  

адміністрації (Київської обласної 

військової адміністрації) проведено 

перший навчальний тренінг у м. 

Бровари для фахівців Броварського 

району Київської області, які 

безпосередньо надають соціальні 

послуги, спрямовані на 

профілактику складних життєвих 

обставин, подолання або 

мінімізацію їх негативних 

наслідків, зокрема особам, 

постраждалим від сексуального 

насильства під час військової 

агресії рф в Україні. Учасниками 

заходу стали 25 осіб з числа 

Частково 

виконаний 
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працівників та працівниць центрів 

соціальних служб, служб у справах 

дітей та сім’ї, фахівців із 

соціальної роботи. 28 жовтня 2022 

року даний тренінг проведено і для 

фахівців з інших районів та 

територіальних громад Київської 

області в онлайн форматі. 

Навчання пройшли 93 особи 

7) проведення 

навчань для 

жінок, які 

постраждали 

від насильства 

за ознакою 

статі / торгівлі 

людьми та 

шукають 

роботу 

2022-

2025 

На території Київщини діє 

проєкт «Жінки залучені: шлях до 

зростання та економічної безпеки 

(«Крила»), який впроваджує ВБО  

«Конвіктус                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Україна» в партнерстві з 

міжнародною організацією 

«Інститут Пакт» та  за фінансової 

підтримки Уряду Канади у 

Київській та Харківській областях. 

Проєкт впроваджується у таких 

об’єднаних територіальних 

громадах: Баришівська, 

Васильківська, Ржищівська, 

Білоцерківська та місто Обухів. 

Тривалість активної фази проєкту 

три роки (01.04.2021 р.- 31.03.2024 

р.). І за цей період стоїть завдання 

покращити можливості для 

працевлаштування та розвити 

підприємництво серед жінок з 

уразливих категорій населення: 

сільські жінки, які постраждали від 

гендерно обумовленого 

насильства, жінки з інвалідністю, 

жінки, які постраждали від 

військових дій (партнери яких 

беруть участь у військових діях, 

ветеранки, вдови, тимчасово 

переміщені особи), жінки, які 

звільнилися з місця позбавлення 

волі, жінки, які живуть з ВІЛ, 

жінки ромської національності. 

Впродовж 2022 року бажання взяти 

участь у проєкт виявили 90 жінок 

Частково 

виконаний 

8) надання 

безоплатної 

правової 

допомоги 

особам, які 

постраждали 

2022-

2025 

Для отримання безоплатної 

правової допомоги потерпілі від 

сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом, мають 

право звернутись до центрів з 

надання безоплатної вторинної 

Частково 

виконаний 
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від 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом 

правової допомоги. В Київській 

області функціонує Регіональний 

центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у 

Київській області, якому 

підпорядковуються такі місцеві 

центри: 

– Білоцерківський місцевий 

центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги ; 

– Броварський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги; 

– Вишневський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Крім того, безоплатну правову 

допомогу потерпілі можуть 

отримати, звернувшись до 

Київського обласного центру 

соціально-психологічної допомоги 

Оперативна ціль 4.4.  

Забезпечення функціонування ефективних механізмів запобігання насильству за ознакою статі, 

сексуальним домаганням та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом 

 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

39. 

Запровадже

ння 

системного 

інформуван

ня 

населення з 

питань 

запобігання 

та протидії 

насильству 

за ознакою 

статі, 

сексуальним 

домаганням 

та 

сексуальном

у 

насильству, 

1) 

виготовлення 

та 

розповсюдженн

я 

інформаційних 

та 

просвітницьких 

матеріалів з 

метою 

формування в 

суспільстві 

толерантності, 

культури миру, 

нетерпимості 

до проявів 

дискримінації 

за ознакою 

статі, 

2022-

2025 

Службою у справах дітей та сім’ї 

Київської обласної державної  

адміністрації спільно з 

Департаментом комунікацій 

Київської  обласної державної  

адміністрації розміщено 

інформацію щодо запобігання та 

протидії дискримінації, куди 

звертатися у випадку 

дискримінації, а також матеріали 

по дискримінації у сфері праці на 

офіційному вебсайті Київської 

обласної військової адміністрації 

за посиланнями:  

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gu

manitarna-polityka/dity-ta-

simya/simejna-

polityka/zapobigannya-ta-protydiya-

dyskryminacziyi/ та 

Частково 

виконаний 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/


40 
 

пов’язаному 

з 

конфліктом 

запобігання та 

протидії 

насильству за 

ознакою статі 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gu

manitarna-polityka/dity-ta-

simya/simejna-

polityka/dyskryminacziya-u-sferi-

praczi/ 

На офіційному вебсайті 

Київської обласної військової 

адміністрації міститься інформація 

про те, що таке сексуальне 

насильство, пов’язане з 

конфліктом, як зібрати належні 

докази вчинення цього злочину, 

телефони гарячих ліній для осіб, 

які постраждали від сексуального 

насильства. Інформація розміщена 

за посиланням: 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gu

manitarna-polityka/dity-ta-

simya/simejna-polityka/seksualne-

nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/ 

Крім того, інформація про 

допомогу, яку можуть отримати 

особи, які постраждали від 

насильства за ознакою статі та 

сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом, 

розміщена на офіційних сторінках 

районних державних (військових) 

адміністрацій, виконавчих органів 

міських, сільських та селищних 

рад, а також в місцях масового 

скупчення людей. 

Відповідальними структурними 

підрозділами районних державних 

адміністрацій, виконавчих 

комітетів міських, сільських та 

селищних рад, які займаються 

питаннями здійснення заходів у 

сфері протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою 

статі, постійно проводяться 

інформаційно-просвітницькі 

заходи з даної проблематики 

 

2) проведення 

заходів з 

підвищення 

рівня 

поінформовано

сті населення з 

питань 

2022-

2025 

На території Київщини 

проводилася Всеукраїнська акція 

«16 днів проти насильства», в 

рамках якої відбулися різноманітні 

заходи: виставки малюнків «Мій 

улюблений світ без насильства», 

тематичні бесіди, виховні години, 

Частково 

виконаний 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/seksualne-nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/seksualne-nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/seksualne-nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/seksualne-nasylstvo-povyazane-z-vijnoyu/
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запобігання та 

протидії 

насильству, 

зокрема 

шляхом 

інформування з 

питань 

насильства за 

ознакою статі, 

сексуальних 

домагань, 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом 

(зокрема 

шляхом 

розміщення 

інформації на 

інтернет-

ресурсах та в 

мобільних 

додатках) 

профілактичні рейди щодо 

інформування громадськості про 

протидію домашньому насильству, 

торгівлі людьми з 

розповсюдженням інформаційних 

пам’яток, буклетів; на базі 

загальноосвітніх закладів освіти, 

бібліотечних установ проведені 

виховні години, бесіди, онлайн-

тренінги, показ соціальних роликів, 

онлайн конкурси на кращу 

стінгазету, у ході яких 

презентовані нові стратегії протидії 

насильству, проєкти підтримки 

постраждалих, особливо дітей, 

зокрема, флешмоби «Стоп 

насильству», «Майбутнє без 

насильства», «Не бійся сказати 

«НІ»; акції протесту: «Світ без 

насильства», «Молодь за тендерну 

рівність», «Ні - дискримінації»; 

інтерв’ювання: «Школа - територія 

без насильства», «Толерантність 

починається з мене…»; виставки 

плакатів та малюнків: «Ми всі 

різні», «Доброта врятує світ»; 

проводилися інформдайджести на 

теми: «Домашнє насильство, як 

розпізнати і куди звертатися», 

відео-перегляд 4 «Розірви коло 

насильства», освітній проект 

«Дім(не)безпеки», «Причини 

агресії в сім’ї» тощо. 

Центрами соціальних 

служб/центрами надання 

соціальних послуг Київщини 

постійно проводилася 

інформаційна кампанія в 

соціальних мережах щодо 

запобігання та протидії 

домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі та 

забезпечення гендерної рівності. 

На площині сіті-лайтів Київщини 

розміщувалася соціальна реклама. 

На місцевих телебаченнях 

транслювався документальний 

фільм «Станція призначення - 

Життя» та відеоролики відповідної 

тематики. 

На офіційному вебсайті 

Київської обласної державної 

3) проведення 

інформаційних 

кампаній, 

спрямованих на 

подолання 

гендерних 

стереотипів, 

формування 

“нульовоїˮ 

толерантності 

до насильства 

за ознакою 

статі та 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом, з 

використанням 

сучасних 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій та 

залученням 

засобів масової 

інформації, 

з 

використанням 

думки 
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формальних/ 

неформальних 

громадських та 

військових 

лідерів, у тому 

числі для 

молоді 

адміністрації (Київської обласної 

військової адміністрації), а також 

на сторінках у соціальних мережах 

служби у справах дітей та сім’ї 

Київської обласної державної 

адміністрації розміщено 

інформацію щодо можливості 

безкоштовного отримання 

належних послуг для осіб, 

постраждалих від сексуального 

насильства, вчиненого 

представниками держави – 

агресора (телефони гарячих ліній 

для постраждалих; пам'ятку про те, 

як зібрати належні докази 

вчинення сексуального насильства, 

пов'язаного з війною тощо). Крім 

того, дана інформація розміщена 

на вебсайтах районних державних 

(військових) адміністрацій, 

виконавчих органів міських, 

сільських, селищних рад та на 

сторінках в соціальних мережах 

структурних підрозділів, 

відповідальних за проведення 

державної політики у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі 

40. 

Запобігання 

вчиненню 

насильства 

особами, які 

схильні до 

його 

вчинення 

5) забезпечення 

проходження 

особами, які 

вчинили 

насильство за 

ознакою статі, 

програми для 

кривдників  

2022-

2025 

Відповідно до Закону України 

«Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» та 

Наказу Міністерства соціальної 

політики України від 01.10.2018 

року  № 1434 «Про затвердження 

Типової програми для кривдників» 

проводився аналіз даного заходу 

для подальшої реалізації  

Частково 

виконаний 



43 
 
 

Стратегічна ціль 5.  

Забезпечення розвиненої інституційної спроможності виконавців Національного плану для 

ефективного впровадження порядку денного “Жінки, мир, безпекаˮ відповідно до міжнародних 

стандартів 

Оперативна ціль 5.2.  

Впровадження ефективної системи міжвідомчої взаємодії на місцевому, регіональному та 

національному рівні, інституційних механізмів,  у тому числі в секторі безпеки і оборони, щодо 

розроблення, виконання та моніторингу стану виконання Національного плану 

Найменуван

ня завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконан

ня 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

43. 

Забезпеченн

я 

міжвідомчої 

співпраці та 

координації 

діяльності 

органів 

державної 

влади, 

міжнародни

х 

організацій 

та 

громадських 

об’єднань 

щодо 

розроблення

, виконання 

та 

моніторингу 

стану 

виконання 

Національно

го плану 

3) організація 

навчань для 

членів 

координаційни

х рад з питань 

виконання 

порядку 

денного 

“Жінки, мир, 

безпека” та 

його 

моніторингу 

2022-

2025 

У 2022 році навчання для членів 

координаційних рад з питань 

виконання порядку денного 

“Жінки, мир, безпека” та його 

моніторингу не проводилися 

Не 

розпочатий 

4) забезпечення 

діяльності 

радників з 

питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків 

2022-

2025 

 Затверджено розпорядження 

Київської обласної державної 

адміністрації (Київської обласної 

військової адміністрації) від 25 

листопада 2022 року № 878 «Про 

уповноваження Чалої І.О. на 

виконання обов’язків радника з 

питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству 

за ознакою статі в Київській 

обласній державній адміністрації 

(Київській обласній військовій 

адміністрації)» 

Частково 

виконаний 

44. Забезпеч

ення 

проведення 

системного 

та 

комплексног

3) проведення 

регулярного 

заслуховування 

питань щодо 

виконання 

Національного 

2022-

2025 

У рамках проєкту «Підтримка 

жінок, миру та безпеки в Україні», 

який реалізується Громадською 

спілкою «Центр економічного 

відновлення» (ЦЕВ) у консорціумі 

з ГО «Ла Страда – Україна», ВГО 

Частково 

виконаний 
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о 

моніторингу 

та 

оцінювання 

виконання 

завдань 

порядку 

денного 

“Жінки, 

мир, 

безпека” та 

врахування 

їх 

результатів 

у 

подальшому 

виконанні 

Національно

го плану 

плану дій з  

виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 

1325 “Жінки, 

мир, безпека” 

на період до 

2025 року на 

місцевому і 

регіональному 

рівні як 

складової 

моніторинговог

о процесу 

(проведення 

аналізу успіхів 

та недоліків 

(регіональні 

доповіді), 

громадських 

обговорень) 

«Поруч» та Інститутом 

конструктивної журналістики та 

нових медіа, за підтримки 

Посольства Великої Британії в 

Україні, 15 грудня 2022 року 

структурними підрозділами 

Київської обласної держаної 

адміністрації взято участь у 

тренінгу (стратегічній сесії) з 

локалізації на обласному рівні 

Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». 

  Основні завдання зустрічі:  

- розширення компетенцій та 

підходів щодо виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. 

Мир. Безпека»; 

- підготовка напрацювань 

обласного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека» у Київській 

області, враховуючи виклики 

повномасштабної збройної агресії 

російської федерації проти України 

 

 

2. Висновок: 

 

Оцінювання виконання Національного плану *: _______________________________________ 

(виконується із значним/незначним  

________________________________________________________________________________           

відхиленням (не більш як один місяць від кінцевого строку)/своєчасно  

________________________________________________________________________________ 

відповідно до строків, визначених Національним планом) 

 

Частка показників, щодо яких досягнуто цільові значення за звітний 

період, відсотків  _______________________________________________________________  

 

Частка показників, щодо яких відсутні дані за звітний період,  

відсотків ______________________________________________________________________ 

 

Частка показників, щодо яких не досягнуто цільових значень за звітний період, відсотків 

______________________________________________________________________________ 

 

Частка виконаних у повному обсязі завдань за звітний період,  

відсотків ______________________________________________________________________ 

 

Перелік основних досягнень за звітний період**: по стратегічній цілі 2 (створення 

гендерно чутливої системи ідентифікації безпекових викликів, запобігання таким 

викликам, реагування на них) розпочато виконання усіх оперативних цілей; по 

стратегічній цілі 3 (забезпечення процесу постконфліктного відновлення, розбудови та 
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впровадження системи перехідного правосуддя за принципами забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків) розпочато виконання усіх оперативних цілей. 

 

Перелік основних проблем у виконанні завдань Національного  

плану**: у 2022 році включення питань щодо реалізації Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека” на період до 2025 

року до переліку пріоритетних тем для проведення конкурсів проектів інститутів 

громадянського суспільства за рахунок бюджетних коштів та надання підтримки 

громадським об’єднанням, які за результатами конкурсів впроваджують такі проекти не 

проводилося у зв'язку з відсутністю фінансування; У 2022 році організація навчань для 

членів координаційних рад з питань виконання порядку не проводилася у зв'язку з 

відсутністю фінансування. 

 

Пропозиції щодо врахування у Національному плані нових викликів та розв’язання 

проблем**: пропозиції були викладені під час взяття участі у стратегічних сесіях (7-8 

червня 2022 року) щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

28.10.2022 № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року»  

 


