
   

             ПЛАН ЗАХОДІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека” 

на період до 2025 року 

Найменування завдання  

Національного плану 

Найменування заходу 

Національного плану 

Найменування заходу місцевого плану Відповідальний виконавець Термін 

виконання 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. Жінки і чоловіки беруть рівноправну участь у прийнятті рішень щодо запобігання, вирішення конфліктів, постконфліктного відновлення 

на всіх рівнях та сферах, зокрема у секторі безпеки і оборони 

Оперативна ціль 1.1. Створено нормативно-правові умови та можливості рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень у сфері запобігання, вирішення 

конфліктів, надання допомоги постраждалим, постконфліктного відновлення, у мирних переговорах 

1. Забезпечити інституційні 

механізми з протидії 

сексизму, сексуальним 

домаганням, психологічному 

та сексуальному насильству, 

дискримінації при прийнятті 

на службу, просуванні по 

службі, виконанні службових 

обов’язків та участі у 

прийнятті рішень 

1) аналіз документів, які визначають 

принципи та норми індивідуальної 

поведінки та корпоративної етики на 

предмет наявності механізмів протидії 

дискримінації, сексизму, сексуальним 

домаганням, психологічному та 

сексуальному насильству, внесення змін 

до кодексу етичної поведінки, 

дисциплінарних статутів тощо із 

врахуванням проведеного аналізу 

1.1.1. Надання пропозицій щодо включення 

гендерних аспектів до   Регламенту 

виконавчого комітету Житомирської міської 

ради 

 

1.1.2. Проведення аналізу колективних 

договорів підприємств, установ та організацій, 

в тому числі комунальної сфери власності 

щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

 

 

Департамент соціальної 

політики міської ради 

2021 

 

 

 

 

2021-2025   

 

 

 

9. Забезпечити належні умови 

для професійного розвитку 

жінок, які працюють в 

державних органах та органах 

місцевого самоврядування, 

включаючи жінок з числа осіб 

рядового та начальницького 

складу служби цивільного 

захисту, курсанток закладів 

вищої освіти, військових 

закладів вищої освіти, 

цільових груп Національного 

плану 

1) організація навчання, у тому числі за 

загальними короткостроковими 

програмами підвищення кваліфікації  з 

питань порядку денного „Жінки, мир, 

безпекаˮ, розвитку лідерського 

потенціалу, навичок комунікації ведення 

переговорів, медіації для розширення 

участі жінок у політиці, у процесах 

миротворчості та запобігання конфліктів) 

1.1.3. Організація навчальних заходів з  питань 

порядку денного „Жінки, мир, безпекаˮ в 

рамках проєкту «Гендерна майстерня для 

посадових осіб місцевого самоврядування» 

 

 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

2021-2025 

 

2) проведення інформаційно- 

комунікаційних та рекрутингових 

кампаній, публічних обговорень із 

залученням громадськості з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей 

з метою візуалізації, популяризації 

позитивного іміджу та посилення ролі 

жінок у секторі безпеки і оборони 

1.1.4. Проведення  інформаційних акцій з 

метою візуалізації, популяризації позитивного 

іміджу та посилення ролі жінок у секторі 

безпеки і оборони та в інших «нетипових» 

професіях 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

департамент освіти міської 

ради, ЗЗСО 

Житомирський військовий 

інститут  імені С.П. 

Корольова (за згодою) 

2021- 

2025 
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Оперативна ціль 1.2. Забезпечено рівноправне представництво жінок у прийнятті рішень в секторі безпеки і оборони 

 

1. Забезпечити паритетну 

участь чоловіків та жінок у 

складі штатних, атестаційних, 

кадрових комісій, комісій для 

проведення службових 

розслідувань 

2) розроблення та розповсюдження 

пам’ятки для представників штатних, 

атестаційних, кадрових комісій, комісій 

для проведення службових розслідувань з 

питань недопущення дискримінації під 

час здійснення діяльності 

 1.2.1. Поширення  розробленої на 

національному рівні пам’ятки для 

представників штатних, атестаційних, 

кадрових комісій, комісій для проведення 

службових розслідувань з питань 

недопущення дискримінації під час здійснення 

діяльності 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

2022 

Оперативна ціль 1.3. Інститути громадянського суспільства залучені до ухвалення рішень і формування політики, підтримки і просування культури миру, миробудування, 

постконфліктного відновлення та надання допомоги постраждалим від конфліктів 

 

1. Створити умови для участі 

інститутів громадянського 

суспільства у впровадженні 

порядку денного „Жінки, 

мир, безпекаˮ. 

1) включення представників громадських 

організацій до складу консультативно-

дорадчих органів з питань впровадження 

порядку денного „Жінки, мир, безпекаˮ 

 1.3.1. Включення представників громадських 

організацій до складу міської міжвідомчої 

комісії з координації дій щодо забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії домашньому 

насильству, дискримінації за ознакою статі, 

торгівлі людьми    

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

2021-2025 

2) залучення інститутів громадянського 

суспільства в установленому 

законодавством порядку до виконання 

завдань з питань порядку денного 

„Жінки, мир, безпекаˮ, у тому числі 

медіації, діалогу миру та подолання 

конфліктів; здійснення соціального 

замовлення на надання соціальних 

послуг для постраждалих від насильства 

за ознакою статі,                          

постраждалим від стихійного лиха, 

катастрофи, бойових дій, терористичних 

актів, збройних конфліктів, тимчасової 

окупації, осіб з інвалідністю, 

безробітних, людям похилого віку, які 

постраждали від конфлікту 

 

 

 

 1.3.2. Проведення конкурсу мініпроєктів для 

ГО з питань забезпечення гендерної рівності та 

протидії домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі 

 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

2021- 

2025 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. Створено гендерно чутливу систему ідентифікації, попередження, реагування на безпекові виклики 

Оперативна ціль 2.1. Наявний дієвий механізм взаємодії державних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій з ідентифікації, попередження, 

реагування на  безпекові виклики (війни, пандемії, техногенні катастрофи тощо), з урахуванням потреб різних груп дівчат та хлопців, чоловіків та жінок 

1. Визначити механізм 

взаємодії між органами 

державної влади щодо 

ідентифікації та реагування 

на безпекові виклики із 

залученням представників 

громадянського суспільства, 

зокрема жінок та дівчат 

 

 

  

1) розроблення інструментарію для 

визначення впливу зовнішніх та 

внутрішніх безпекових викликів на різні 

групи дівчат та хлопців, жінок і чоловіків 

та шляхів реагування (алгоритмів дій) 

згідно з рівнем кризової ситуації 

 2.1.1.Здійснення аналізу причин та наслідків 

виникнення надзвичайних ситуацій та подій, 

що сталися в межах територіальної громади, з 

урахуванням гендерного підходу, 

напрацювання рекомендацій (алгоритмів) дій у 

кризових ситуаціях для різних груп дівчат та 

хлопців, жінок і чоловіків 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

2021- 

2025 

4) 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, чоловіків, дівчаток та 

хлопчиків (зокрема потреб жінок і 

чоловіків, людей з інвалідністю, осіб, які 

потерпають від множинної дискримінації 

тощо), у тому числі шляхом проведення 

навчань з питань застосування гендерних 

підходів та гендерного бюджетування  

2.1.2. Розроблення проєкту  Програми 

Житомирської об'єднаної територіальної 

громади «Забезпечення техногенної та 

пожежної безпеки, захисту населення і 

територій Житомирської міської 

територіальної громади від надзвичайних 

ситуацій на 2023-2025 роки» з урахуванням 

гендерного підходу 

 

2.1.3. Розроблення проєкту Програми 

Житомирської територіальної громади 

«Безпечне місто» на 2023-2025 роки» з 

урахуванням гендерного підходу 

 

2.1.4. Розроблення проєкту Програми 

Житомирської територіальної громади 

«Забезпечення підрозділів територіальної 

оборони на 2022-2024 роки» з урахуванням 

гендерного підходу 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

 

 

 

 

 

 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

2021 

 

 

2. Забезпечити врахування 

гендерного компонента при 

формуванні штабів, комісій з 

питань реагування на 

безпекові виклики та в їхній 

діяльності, зокрема, щодо 

здійснення оцінки ризиків та 

викликів безпеки 

1) формування складу штабів, комісій з 

реагування на безпекові виклики з 

урахуванням принципу забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків та забезпечення підготовки 

членів цих штабів та комісій з питань 

застосування гендерних підходів при 

проведенні оцінки ризиків та безпекових 

викликів 

2.1.5. Внесення змін до складу комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Житомирської міської 

об’єднаної територіальної громади з метою 

дотримання принципу забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

міської ради 

2021 
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3. Забезпечити відповідність 

інфраструктури, насамперед, 

критичної, потребам 

ідентифікації, попередження, 

реагування на потенційні 

виклики безпеці із 

застосуванням гендерного 

підходу 

1) розроблення, поширення та 

застосування аналізу безпеки 

інфраструктури з урахуванням принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків (аудит безпеки 

територій) 

2.1.6. Підготовка методичних матеріалів з 

методики організації проведення гендерного 

аудиту безпеки територій 

 

2.1.7. Сприяння проведенню гендерного 

аудиту безпеки території  підпорядкованих 

закладів 

 

 

 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

департамент освіти міської 

ради 

департамент соціальної 

політики міської ради 

управління охорони здоров’я 

міської ради 

2021  

 

 

 

2021-2025 

Оперативна ціль 2.2. Населення України, зокрема жінки і дівчата, спроможні виявляти, попереджати та реагувати на виклики безпеці відповідно до наявних інструкцій, 

чинного законодавства, рівня безпекових викликів та власних потреб  

1. Сформувати навички з 

виявлення, попередження і 

реагування на безпекові 

виклики у різних груп 

населення  

1) визначення та застосування 

релевантних каналів комунікації з 

різними групами дівчат та хлопців, жінок 

і чоловіків (зокрема, особи з порушенням  

слуху, зору, люди похилого віку тощо) 

2.2.1. Підготовка та проведення інформаційно-

профілактичних уроків для учнів 1-2 класу: 

«Моя суперсила - безпека в Інтернеті»;  

для учнів 3-4 класу: «#Не_ведусь: ми – герої 

безпеки в Інтернеті»; 

для учнів 5-11 класу: «Інтимні селфі в 

Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?» в 

тому числі для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 

2.2.2. Розробка альтернативних шляхів 

доведення інформації щодо небезпек, 

пов’язаних зі збройними конфліктами, 

техногенними аваріями, іншими подіями, що 

можуть привести до надзвичайної ситуації до 

осіб з особливими потребами (обмеженими 

можливостями) 

Департамент освіти, ЗЗСО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

2) виготовлення та розповсюдження 

пам’яток екстреного реагування на 

безпекові виклики, з урахуванням різних 

потреб жінок, чоловіків, дівчат та хлопців 

2.2.3.Виготовлення та розповсюдження 

пам’яток: «Як у містах світу борються із 

сексуальними домаганнями у громадському 

транспорті?», «Чи безпечно сучасній жінці у 

сучасному місті?», «Навчіть дитину правила 

«Тут мене не торкайся»», «Секстинг: як 

школам попередити учнів про небезпеку?», 

«Місто для кожного і для кожної»,  «Як 

зрозуміти, що ваша дитина стала жертвою 

Департамент освіти, ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://childfund.org.ua/Uploads/Files/campaing_materials/leaflet_Kiko_for_parents.pdf
https://childfund.org.ua/Uploads/Files/campaing_materials/leaflet_Kiko_for_parents.pdf
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секстину?», «@StopSextingBot знає багато про 

сексуальні ризики онлайн», «Безпечні 

громадські місця - хто за мене заступиться?»  

 

2.2.4. Виготовлення та розповсюдження серед 

населення Житомирської міської 

територіальної громади інформаційних 

листівок з питань цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності з урахуванням різних 

потреб жінок, чоловіків, дівчат та хлопців 

 

 

 

 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

5) регулярне проведення для педагогічних 

працівників та батьків навчань з питань 

особливостей безпеки життєдіяльності 

дівчат та хлопців, зокрема щодо 

поводження з вибухонебезпечними 

предметами, здійснення психологічної 

підтримки з питань подолання 

психологічних травм у дівчат та хлопців, 

які постраждали від конфліктів 

2.2.5. Підготовка та проведення тематичних 

консультацій для батьків, педагогічних 

працівників: «Про правила поведінки при 

виявленні небезпечного предмета»,  

«Обережно! Вибухонебезпечні предмети!», 

«Уникнення ураження 

різними вибухонебезпечними предметами», 

«Подолання психологічних травм в умовах 

збройного конфлікту в Україні»  

Департамент освіти, ЗЗСО 

  

 

 

2021-2025 

7) проведення занять у закладах  освіти  з 

питань кібербезпеки і кіберзлочинності з 

урахуванням гендерного аспекту 

2.2.6. Підготовка та проведення виховних 

годин, годин спілкування, «годин психолога» 

для учнів 5-11 класів: «Онлайн-грумінг та 

вимагання: як вберегтися?», «Дитячі фото в 

соцмережах: мило чи небезпечно?», «Як діяти, 

якщо тебе просять надіслати інтимні фото чи 

відео?», «Як діяти, якщо ти відправив комусь 

оголені фото чи відео?»,  «Обов’язкові кроки, 

якщо тебе шантажують надісланими раніше 

фото чи відео?», «Коло проблем або коли ми 

ризикуємо», ««Я все одно тебе знайду»: як 

протидіяти сталкінгу?» 

Департамент освіти, ЗЗСО 

  

2021-2025 

2. Сформувати систему 

раннього оповіщення 

населення про небезпеки, 

пов’язані зі збройним 

конфліктом (повідомлення 

про активізацію воєнних дій, 

про розмінування, заміновані 

об’єкти тощо), яка включає 

гендерно-чутливі показники і 

1) забезпечення спрощеної системи 

передачі інформації від державних 

структур та органів місцевого 

самоврядування, які отримали екстрену 

інформацію щодо небезпек, пов’язаних зі 

збройним конфліктом та теле- / 

радіокомпаніями усіх форм власності, а 

також операторами мобільного зв’язку з 

урахуванням гендерних підходів 

2.2.7. Заключення договорів з місцевими та 

регіональними теле- і радіокомпаніями усіх 

форм власності щодо використання їхніх 

мереж для доведення до мешканців 

територіальної громади інформації про 

існуючі небезпеки та аварії з урахуванням 

гендерних підходів 

 

 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krona.org.ua/bezpechn-transport.html
http://krona.org.ua/bezpechn-transport.html
https://naurok.com.ua/urok-oberezhno-vibuhonebezpechni-predmeti-117517.html
https://naurok.com.ua/urok-oberezhno-vibuhonebezpechni-predmeti-117517.html
https://naurok.com.ua/urok-oberezhno-vibuhonebezpechni-predmeti-117517.html
https://naurok.com.ua/urok-oberezhno-vibuhonebezpechni-predmeti-117517.html
https://naurok.com.ua/urok-oberezhno-vibuhonebezpechni-predmeti-117517.html
https://naurok.com.ua/urok-oberezhno-vibuhonebezpechni-predmeti-117517.html
https://rescentre.org.ua/bezpeka-ditei-v-interneti/dytiachi-foto-v-sotsmerezhakh-mylo-chy-nebezpechno
https://rescentre.org.ua/bezpeka-ditei-v-interneti/dytiachi-foto-v-sotsmerezhakh-mylo-chy-nebezpechno
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заходи   2.2.8. Вивчення проблеми залучення 

альтернативних шляхів доведення інформації 

щодо небезпек, пов’язаних зі збройним 

конфліктом, терористичною небезпекою, 

техногенними аваріями та іншими подіями, що 

можуть привести до надзвичайної ситуації, з 

урахуванням гендерних підходів 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

2021 

3.Підвищити спроможність 

територіальних громад щодо 

управління процесами 

попередження та 

врегулювання конфліктів 

2) здійснення фахової підготовки членів 

територіальних громад з питань 

управління процесами попередження та 

врегулювання конфліктів (тренінги, 

семінари, онлайн курси) 

2.2.9. Проведення семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників та батьків: «Сімейна 

медіація як один із інструментів для 

вирішення  конфліктів мирним шляхом в 

освітньому процесі», «Медіація як 

найефективніший інструмент вирішення 

конфліктних ситуацій», «Базові навички 

медіатора шкільної служби порозуміння», «Ми 

проти дискримінаційних висловлювань», 

«Ваші діти - відображення ваших звичок» 

 

2.2.10. Участь фахівців у тренінгах, семінарах, 

онлайн-курсах з питань управління процесами 

попередження та врегулювання конфліктів 

 

 

2.2.11. Методичне керівництво проведенням 

спеціальних об’єктових та протипожежних 

навчань на об’єктах комунальної власності 

територіальної громади з метою напрацювання 

правильного алгоритму дій у кризових 

ситуаціях    

Департамент освіти, ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент соціальної 

політики, управління 

культури, управління у 

справах сім’ї, молоді та 

спорту 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

2021-2025 

4. Включити аудит безпеки 

територій до навчальних 

програм суб’єктів реагування 

на виклики безпеці, 

попередження насильства за 

ознакою статі та насильства, 

пов’язаного з конфліктом 

1) проведення навчальних заходів 

(тренінгів, семінарів) щодо методики 

проведення аудиту безпеки територій на 

місцевому рівні (для фахівців соціальних 

служб, фахівців мобільних бригад 

соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього 

насильства та/або насильства за ознакою 

статі, фахівців притулків для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі, 

cтудентів закладів вищої освіти тощо) 

 2.2.12. Проведення гендерного аудиту 

доступності та безпеки закладів охорони 

здоров’я та прилеглих територій 

 

2.2.13. Проведення навчальних заходів щодо 

методики проведення  гендерного аудиту 

безпеки території 

Управління охорони здоровся, 

ЗОЗ 

 

 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту, ГО (за 

згодою) 

 

2021- 

2025 

  

 

2021- 

2025 
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. Процес постконфліктного відновлення, розбудови та впровадження системи перехідного правосуддя відбувається за принципами 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

Оперативна ціль 3.1. Суспільний та політичний діалог щодо постконфліктного відновлення та розбудови відновного / перехідного правосуддя включає жінок і враховує 

особливі потреби жінок та чоловіків (хлопців та дівчат), які постраждали від конфлікту 

2. Здійснити підготовку  

фахівців з питань надання 

профілактично-психологічної 

допомоги постраждалим від 

конфлікту 

1) вивчення практики та досвіду  надання 

профілактично-психологічної допомоги 

населенню, зокрема жінкам, які 

постраждали від конфліктів, у 

співробітництві з міжнародними та 

громадськими організаціями 

3.1.1. Ознайомчий візит до  Київського 

міського центру гендерної рівності, 

запобігання та протидії насильству 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради, управління у справах 

сім’ї, молоді та спорту міської 

ради 

2021 

Оперативна ціль 3.2. Специфічні потреби осіб, які постраждали від конфлікту, зокрема жінок, визначені із урахуванням гендерних підходів та враховані при наданні їм 

адміністративних, медичних та соціальних послуг 

1. Забезпечити постійне 

оцінювання, аналіз потреб та 

доступності 

адміністративних, медичних 

та соціальних послуг, надання 

правової допомоги для різних 

груп жінок і чоловіків, які 

постраждали від конфлікту 

1) проведення навчань для фахівців, які 

надають адміністративні, медичні та 

соціальні послуги, правову допомогу 

щодо застосування гендерного підходу 

при наданні послуг, формування навичок 

неконфліктного спілкування 

 3.2.1.Участь у навчальних заходах для 

фахівців виконавчих органів ради та 

працівників підпорядкованих  закладів щодо 

застосування гендерного підходу при наданні 

послуг, формування навичок неконфліктного 

спілкування 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

департамент соціальної 

політики міської ради, центр 

надання адміністративних 

послуг міської ради, 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради, ГО (за згодою) 

2021-2025 

2. Здійснювати 

консультування та надання 

необхідної медичної та 

соціально-психологічної 

допомоги особам, які 

постраждали від конфлікту 

1) забезпечення діяльності мобільних 

бригад соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від конфлікту 

3.2.2.Створення та забезпечення діяльності 

мобільної бригади соціально-психологічної 

допомоги особам, які потерпіли від 

домашнього насильства на території 

Житомирської міської територіальної громади 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради 

2021-2025 

2) забезпечення надання медичної та 

консультативної допомоги з питань 

репродуктивного здоров’я жінкам та 

дівчатам, які постраждали від конфлікту 

3.2.3. Забезпечення надання медичної та 

консультативної допомоги з питань 

репродуктивного здоров’я жінкам та дівчатам, 

які постраждали від конфлікту, фахівцями 

міських закладів охорони здоров’я 

Управління охорони здоров’я 

міської ради 

2021-2025 

3) розроблення програми з розвитку 

соціальних навичок, поведінки та 

взаємодії постраждалих від конфлікту з 

органами місцевого самоврядування  у 

конфліктних ситуаціях 

3.2.4. Проведення тренінгів та інших форм 

заходів для жінок і дівчат, які постраждали від 

різних видів конфліктів 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради 

 

2021-2025 
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4) проведення циклу тренінгів / семінарів 

для жінок та дівчат, які постраждали від 

різних видів конфліктів 

3. Розширити можливості 

підтримки самозайнятості та 

підприємництва для жінок, 

зокрема з числа внутрішньо 

переміщених осіб, ветеранок 

та інших осіб, які 

постраждали від конфлікту 

1) реалізація програм підтримки 

самозайнятості та підприємництва для 

жінок, зокрема з числа внутрішньо 

переміщених осіб, ветеранок та інших 

осіб, які постраждали від конфлікту 

3.2.5. Організація та проведення Школи 

малого і середнього бізнесу в т.ч. для жінок, 

зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, 

ветеранок ( за їх бажанням) 

Департамент економічного 

розвитку міської ради 

2021-2025 

Оперативна ціль 3.3. Створено належні механізми документування, оцінки та відшкодування збитків постраждалим з урахуванням гендерного підходу та притягнення 

винних до відповідальності 

 3) проведення оцінки потреб у 

відшкодуванні шкоди, завданої під час 

конфлікту, з урахуванням гендерного 

підходу та на регулярній основі 

3.3.1. Проведення оцінки потреб у 

відшкодуванні шкоди, завданої під час 

конфлікту, з урахуванням гендерного підходу  

 

 

3.3.2. Участь у навчаннях фахівців щодо 

документування, оцінки шкоди, завданої 

постраждалим у зв’язку з конфліктом, з 

урахуванням гендерного підходу 

Департамент  соціальної 

політики міської ради 

 

 

 

Департамент  соціальної 

політики міської ради 

2021-2025 

 

 

 

 

2022-2025 

  

4) запровадити системне навчання і 

підготовку фахівців державних органів та 

посадовців органів місцевого 

самоврядування щодо документування, 

оцінки шкоди, завданої постраждалим у 

зв’язку з конфліктом, з урахуванням 

гендерного підходу 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. Держава забезпечує захист від насильства за ознакою статі, сексуального насильства 

(в умовах збройного конфлікту та в мирний час) 

Оперативна ціль 4.2. Сформовано систему міжвідомчого виявлення та реагування, яка створює умови для отримання комплексного, своєчасного захисту та та доступу до  

правосуддя осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, в мирний час 
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1. Внести зміни до 

законодавства в частині   

протидії всім формам 

насильства щодо жінок та 

дівчат відповідно до 

міжнародних стандартів 

  

  

5) удосконалення порядку взаємодії 

суб’єктів що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі 

щодо реагування на випадки насильства 

за ознакою статі, у тому числі сексуальні 

домагання  

4.2.1.  Забезпечення виконання порядку 

взаємодії суб’єктів що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі щодо 

реагування на випадки насильства   

 Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту,  

 служба (управління) у 

справах дітей міської ради, 

управління охорони здоров’я 

міської ради,  

Житомирське районне 

управління поліції  (за 

згодою), Житомирський 

міський центр соціальних 

служб міської ради, 

департамент освіти міської 

ради 

ГО (за згодою) 

  

2021-2023 

7) розроблення та затвердження 

Інструкції щодо інтеграції гендерного 

підходу та підходу, який базується на 

правах людини, на рівні об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) 

4.2.2. Розроблення «дорожньої карти» щодо 

включення гендерних аспектів під час 

підготовки проєктів місцевих програм та 

інших документів 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

2021 

  

3. Забезпечити системний 

моніторинг функціонування 

системи реагування на всі 

види насильства 

  

  

2) запровадження збору даних з 

розподілом за статтю, регіонами, 

ознаками перебування у складних 

життєвих обставинах (відповідно до 

Закону України „Про соціальні послуги”) 

4.2.3.  Забезпечення збору інформації з 

розподілом за статтю стосовно домашнього 

насильства відповідно до затверджених форм 

звітності 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту,  

служба (управління) у справах 

дітей міської ради, 

департамент освіти міської 

ради, управління охорони 

здоров’я міської ради, 

Житомирське районне 

управління поліції  (за 

згодою), Житомирський 

міський центр соціальних 

служб міської ради 

2021-2025 

  

  

3) проведення моніторингу виконання 

Наказу МОЗ від 01.02.2019 №278 щодо 

проведення та документування 

результатів медичного обстеження 

постраждалих від домашнього насильства 

осіб або осіб, які ймовірно постраждали 

від домашнього насильства, насильства за 

ознакою статі, та надання їм медичної 

допомоги 

4.2.4. Забезпечення виконання вимог Наказу 

МОЗ від 01.02.2019 №278 щодо проведення та 

документування результатів медичного 

обстеження постраждалих від домашнього 

насильства осіб або осіб, які ймовірно 

постраждали від домашнього насильства, 

насильства за ознакою статі, та надання їм 

медичної допомоги 

Управління охорони здоров’я 

міської ради 

2021-2025 
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4) проведення моніторингу 

функціонування системи реагування та 

перенаправлення постраждалих від 

насильства за ознакою статі до 

профільних органів 

4.2.5. Забезпечення функціонування системи 

реагування та перенаправлення постраждалих 

від насильства за ознакою статі до профільних 

органів 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

служба (управління) у справах 

дітей міської ради, 

департамент освіти міської 

ради, управління охорони 

здоров’я міської ради, 

Житомирське районне 

управління поліції  (за 

згодою), Житомирський 

міський центр соціальних 

служб міської ради 

2021-2025 

Оперативна ціль 4.3. Забезпечено комплексну допомогу постраждалим від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, із врахуванням 

специфічних потреб постраждалих в умовах збройного конфлікту та у мирний час 

1. Розробити інструментарій 

для забезпечення надання 

ефективної своєчасної 

допомоги постраждалим від 

насильства за ознакою статі 

1) проведення оцінювання потреб у 

послугах для постраждалих від  

насильства за ознакою статі та 

сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом (з урахуванням віку, місця 

проживання, стану здоров’я, статі, 

соціального статусу, етнічної, релігійної 

приналежності та інші ознаки)  

4.3.1. Забезпечення первинного супроводу 

дітей та учнівської молоді, які постраждали від 

насильства за ознакою статі чи сексуального 

насильства. 

 

4.3.2. Проведення оцінювання потреб у 

послугах для постраждалих від  домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі  та 

надання соціальних послуг відповідно до 

визначених потреб 

Департамент освіти міської 

ради, ЗЗСО 

 

 

 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради 

2023-2025 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 2. Забезпечити надання 

ефективної своєчасної 

допомоги постраждалим від 

насильства за ознакою статі 

2) забезпечення систематичного 

інформування населення про права та 

послуги, які надаються постраждалим від 

насильства за ознакою статі та 

сексуального насильства, пов’язаного з 

конфліктом, беручи до уваги прийнятні 

для різних груп жінок і чоловіків канали 

комунікації (з огляду на їхній вік, місце 

проживання, наявність інвалідності, 

етнічне походження, майновий стан 

тощо) 

4.3.3. Підготовка та розповсюдження 

інформації для учасників освітнього процесу: 

«Українські жінки не знають своїх прав, 

українські чоловіки не визнають наявності 

ґендерної дискримінації», «Про рівну оплату 

за рівнозначну роботу»,  «Основні напрямки 

соціальної дискримінації жінок в Україні», 

«Про надання необхідної допомоги жінкам – 

потерпілим від домашнього насильства», 

«Домашнє насильство: наслідки і 

відповідальність» 

 

4.3.4. Забезпечення систематичного 

інформування через різні канали комунікації  

про права та послуги, які надаються 

Департамент освіти міської 

ради, ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

служба (управління) у справах 

2021-2025 
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постраждалим від домашнього насильства за 

насильства за ознакою статі   

дітей міської ради, управління 

охорони здоров’я міської 

ради,  

Житомирське районне 

управління поліції  (за 

згодою), Житомирський 

міський центр соціальних 

служб міської ради 

3) забезпечення надання відповідно до 

законодавства необхідної допомоги 

постраждалим від насильства за ознакою 

статі та сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом, у тому числі 

психологічної допомоги з можливістю 

обрати стать фахівця 

 4.3.5. Забезпечення діяльності групи 

первинного консультування осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради 

2021-2025 

4) утворення в громадах притулків, інших 

спеціалізованих служб підтримки 

постраждалих від  насильства за ознакою 

статі та сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом осіб (зокрема 

жінок, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, зумовлених 

бойовими діями, терористичним актом, 

збройним конфліктом, тимчасовою 

окупацією) 

4.3.6. Створення спеціалізованих служб 

підтримки постраждалих від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі 

  

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради 

2021-2025 

5) надання соціальної, психологічної та 

іншої необхідної підтримки членам сім’ї 

постраждалих від  насильства за ознакою 

статі та сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом 

4.3.7. Забезпечення надання послуг кризового 

та екстреного втручання, консультування, 

соціального супроводу сімей та осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та 

насильства за ознакою статі 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради 

2021-2025 

7) проведення навчань для фахівців з 

надання психологічної допомоги 

постраждалим від насильства за ознакою 

статі та сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом 

4.3.8. Забезпечення участі у навчаннях для 

спеціалістів  з надання психологічної 

допомоги постраждалим від насильства за 

ознакою статі та сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом 

 

 

 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради 

2021-2025 
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Оперативна ціль 4.4. Функціонують ефективні механізми запобігання насильству за ознакою статі та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом  

1. Запроваджено системне 

інформування населення з 

питань запобігання та 

протидії насильству за 

ознакою статі та 

сексуальному насильству, 

пов’язаному з конфліктом 

  

1) виготовлення та розповсюдження 

просвітницьких матеріалів з метою 

формування в суспільстві толерантності, 

культури миру, нетерпимості до проявів 

дискримінації за ознакою статі, 

запобігання та протидії  насильству за 

ознакою статі 

4.4.1. Розміщення просвітницько-

профілактичної інформації на загальних 

інформаційних стендах, сайтах закладів 

освіти: «Хітпарад сексизму в рекламі: куди 

скаржитися та чому»,  «Розв'язання конфліктів 

мирним шляхом», «Покарання в родинах. За 

чи проти», «Як виховати толерантну 

особистість?», «Жіноче обличчя інновацій»,  

«Особливості формування толерантності, 

культури миру, нетерпимості до проявів 

дискримінації у сучасному суспільстві»  

 

4.4.2. Забезпечення виготовлення та 

поширення інформаційно-просвітницьких 

матеріалів з метою формування культури 

миру, толерантності, нульової терпимості до 

дискримінації за ознакою статі, запобіганню  

та протидії насильству за ознакою статі 

 

4.4.3. Розміщення інформаційно-

просвітницьких матеріалів з метою 

формування культури миру, толерантності, 

нульової терпимості до дискримінації за 

ознакою статі, запобіганню  та протидії 
насильству за ознакою статі на офіційному 

сайті Житомирської міської ради та сторінках 

у соціальних мережах 

Департамент освіти, ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради, ГО (за згодою) 

 

 

Управління по зв’язках з 

громадськістю міської ради 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

2) проведення заходів щодо підвищення 

обізнаності населення з питань 

запобігання та протидії насильству, 

зокрема шляхом інформування з питань 

насильства за ознакою статі, сексуального 

насильства, пов’язаного з конфліктом, (у 

тому числі через розміщення інформації 

на інтернет-ресурсах та за допомогою 

мобільних додатків) 

4.4.4. Створення, оновлення та поширення 

«Дорожньої карти» для потерпілих від 

домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі  

 

4.4.5. Постійне поповнення рубрики «Протидія 

домашньому насильству» у розділі 

«Громадянам» на офіційному сайті 

Житомирської міської ради 

 

 
4.4.6. Підготовка та проведення тематичних 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

  

 

 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

управління по зв’язках з 

громадськістю міської ради 

 

Департамент освіти міської 

ради, ЗЗСО 

Щорічно 

 

2021-2025 

 

 

2021-2025 
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консультацій, лекцій, відеолекторіїв для 

педагогів та  батьків: «Women rule!»: права 

жінок, мода та лідерство чи як заявити про 

себе світові», «Адвокація прав жінок та дівчат: 

де ми є зараз і що ще потрібно зробити 

разом?», «Зобов’язання бізнесу щодо захисту 

прав жінок в Україні», «Де жінка може 

отримати психологічну допомогу у кризовій 

ситуації?», «Особливості протидії всім формам 

насильства, булінгу та кібербулінгу в 

освітньому середовищі», «До проблеми 

сексуального насильства над дітьми»  

 

4.4.7. Проведення індивідуальних та групових 

заходів щодо попередження домашнього 

насильства, у тому числі насильства за 

ознакою статі, торгівлі людьми, булінгу у 

дитячому та молодіжному середовищі, усіх 

форм дискримінації, підвищення обізнаності 

населення з питань запобігання та протидії 

насильству, формування нетерпимого  

ставлення населення до зазначених 

деструктивних явищ; розміщення 

інформаційних матеріалів на сайті міської 

ради та сторінці у соціальних мережах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

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-

комунікативних технологій та залученням 

засобів масової інформації, громадських 

та військових лідерів думок, у тому числі 

для молоді 

4.4.8. Проведення  соціально-психологічних 

тренінгів, ділових  ігор, практикумів, «круглих 

столів», диспутів з учасниками освітнього 

процесу актуальної тематики: «Не приватна 

справа», «Дитина - жертва сексуального 

насильства. Що робити?», 

 «Дискримінаційна практика «нежіночих» 

професій», «Про особливості реабілітації та 

захисту жінок в кризових ситуаціях», «Точки 

болю» захисту прав жінок в Україні», «Чи 

готова правозахисна та юридична спільноти 

реагувати на виклики, пов’язані із захистом 

прав жінок в Україні?», «Правові інструменти 

протидії домашньому насильству», «Як 

реагувати на сексуальні домагання: актуальні 

поради» 

 

Департамент освіти міської 

ради, ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rescentre.org.ua/poperedzhennia-zhorstokoho-povodzhennia-z-ditmy/ditina-zhertva-seksualnogo-nasilstva-shcho-robiti
https://rescentre.org.ua/poperedzhennia-zhorstokoho-povodzhennia-z-ditmy/ditina-zhertva-seksualnogo-nasilstva-shcho-robiti
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4.4.9. Проведення інформаційних кампаній, 

інших заходів, спрямованих на подолання 

гендерних стереотипів та сексизму 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради, 

управління по зв’язках з 

громадськістю, управління 

культури міської ради 

Житомирський міський центр 

соціальних служб міської 

ради, служба (управління) у 

справах дітей міської ради  

2021-2025 

2. Попередити вчинення 

насильства особами, які 

схильні до його вчинення 

5) забезпечення проходження програми 

для кривдників особами, які вчинили 

насильство за ознакою статі 

4.4.10. Сприяння у проходженні психологами 

спеціальної програми по роботі з кривдниками 

4.4.11.Організація роботи з особами, які 

вчинили домашнє насильство, у тому числі 

шляхом підтримки відповідних проєктів 

громадських організацій, у складі яких є 

психологи, які пройшли спеціальну програму 

по роботі з кривдниками. 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

2021 

 

 

 

2021 - 2025 

  

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 5. Виконавці Національного плану мають розвинену інституційну спроможність ефективно впроваджувати порядок денний „Жінки, мир, 

безпекаˮ відповідно до міжнародних стандартів 

Оперативна ціль 5.2. Впроваджено ефективну систему міжвідомчої взаємодії на місцевому, регіональному та національному рівнях, інституційні механізми, в тому числі в 

секторі безпеки і оборони, щодо розроблення, реалізації та моніторингу Національного плану 

1. Забезпечити міжвідомчу 

співпрацю та координацію 

діяльності державних органів, 

міжнародних організацій та 

громадських об’єднань щодо 

планування, виконання та 

моніторингу Національного 

плану 

2) підтримка діяльності міжвідомчих 

груп, інших майданчиків для обговорення 

питань виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 із залученням представників 

цільових груп Національного плану на 

центральному та місцевих рівнях 

5.2.1. Забезпечення розгляду питань виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 на 

засіданнях міжвідомчої комісії з координації 

дій щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії домашньому насильству, 

дискримінації за ознакою статі, торгівлі 

людьми.    

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

 

Щорічно 

2021-2025 

3) проведення навчань членів 

координаційних рад з питань реалізації 

порядку денного “Жінки, мир, безпека” 

5.2.2. Організація навчального семінару для 

членів міжвідомчої комісії з координації дій 

щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії домашньому насильству, 

дискримінації за ознакою статі, торгівлі 

людьми щодо питань реалізації порядку 

денного “Жінки, мир, безпека” 

5.2.3. Організація постійно діючої 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

 

 

 

 

 

Управління у справах сім’ї, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2025  
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консультативної підтримки з питань реалізації 

порядку денного “Жінки, мир, безпека” для   

членів міжвідомчої комісії з координації дій 

щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії домашньому насильству, 

дискримінації за ознакою статі, торгівлі 

людьми.                         

молоді та спорту міської ради 

 

4) забезпечення діяльності радників з 

питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

5.2.4. Організаційна підтримка діяльності 

радника міського голови (на громадських 

засадах) з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

Виконавчі органи міської ради 2021-2025 

2. Забезпечити здійснення 

системного та комплексного 

моніторингу та оцінювання 

реалізації порядку денного 

„Жінки, мир, безпека” та 

врахування їх результатів у 

подальшій реалізації 

Національного плану 

  

3) оприлюднення річних моніторингових 

та оціночних звітів про результати 

реалізації Національного плану на 

офіційних веб-сайтах виконавців для 

громадського обговорення 

5.2.5.Оприлюднення звіту про виконання 

Плану заходів Житомирської міської 

територіальної громади з реалізації 

Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, 

мир, безпека”  на період до 2025 року в межах 

звітності про виконання  цільової соціальної 

програми «Житомирська міська ОТГ – 

територія рівних можливостей» на 2020-2025 

роки» 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

 2021-2025 

 

4) проведення регулярних заслуховувань 

виконання Національного плану на 

місцевому і регіональному рівнях як 

складової моніторингового процесу, що 

охоплює аналіз успіхів та невдач 

(регіональні доповіді), а також 

громадських обговорень 

5.2.6. Щорічне заслуховування виконання 

Плану заходів Житомирської міської 

територіальної громади з реалізації 

Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, 

мир, безпека”  на період до 2025 року  на 

засіданнях міжвідомчої комісії з координації 

дій щодо забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії домашньому насильству, 

дискримінації за ознакою статі, торгівлі 

людьми.    

 

Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту міської ради 

 

Починаючи з 

І кварталу 

2022 року (за 

2021 рік) 

2021-2025 

 

 


