
 

 

Інформаційна довідка про реалізацію Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 „Жінки, мир та безпека”  

на період до 2020 року 

 

Міністерством соціальної політики України відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 (2000), яка 

підкреслює важливу роль жінок у запобіганні і врегулюванні конфліктів та необхідність вжиття заходів щодо 

протидії ґендерно зумовленому насильству, розроблено Національний план дій „Жінки, мир, безпека” на 

період до 2020 року з виконання цієї резолюції, який був затверджений розпорядженням КМУ від 

24 лютого 2016 року № 113-р. 

Національні плани дій з реалізації резолюції 1325 прийняті у 60-ти країнах світу. 

Україна стала першою державою, в якій затверджено План дій „Жінки, мир, безпека” в умовах воєнних 

дій. Прийняття документу стало знаковою подією в Україні та підтримано Народними депутатами України, 

міжнародними організаціями ООН, ОБСЄ, НАТО, громадянським суспільством. 

План дій передбачає: 

- створення умов для розв’язання конфліктів з урахуванням ґендерного аспекту; 

- розширення участі жінок у мирних процесах на рівні прийняття рішень, у розв’язанні конфліктів та 

побудові стійкого миру; 

- удосконалення системи протидії ґендерно зумовленому насильству та захисту жінок від насильства, у 

тому числі сексуального. 

Регіональні плани затверджені у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, 

Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, 

Чернігівській областях та в м. Києві. 

Такі плани є частиною комплексних програм соціального захисту населення, забезпечення ґендерної 

рівності, протидії ґендерно зумовленому насильству у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, 

Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Сумській областях. 

Протягом 2016 року Мінсоцполітики за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні в межах 

проекту „Відповідь на загрози соціальній безпеці внаслідок конфлікту” розроблені проекти нормативно-

правових актів щодо: 

 - механізму перескерування особи, яка постраждала від ґендерно зумовленого насильства з фокусом на 

випадки, спричинені збройним конфліктом,  



- соціального захисту та психологічної реабілітації демобілізованих, комплексної реінтеграції 

демобілізованих у місцеві громади, із залученням представників соціальних, правоохоронних та військових  

структур, 

- стандартизації соціальних послуг постраждалим від ґендерного насильства. 

З метою впровадження системного навчання з питань імплементації резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

у сектор безпеки та оборони на замовлення Мінсоцполітики за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні розроблено навчальну програму та курс з ґендерних аспектів конфлікту для соціальних працівників, 

правоохоронних органів та військовослужбовців. 

Проект навчально-методичного посібника для фахівців сектору безпеки опрацьовано Міноборони, 

МінТОТ, МВС.  

Здійснюється апробація посібників. 

Для проведення моніторингу виконання національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 „Жінки, мир, безпека” Мінсоцполітики розроблено моніторингову картку стану справ щодо 

захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від ґендерно зумовленого насильства. 

 

Звіт про реалізацію Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, 

мир, безпека” у 2016 року опубліковано на сайті Мінсоцполітики (http://www.msp.gov.ua/timeline/Genderna-

politika.html). 

 

 
 

 

Інформація Управління у справах ветеранів та учасників АТО 

про виконання Річної національної програми співробітництва між Україною та НАТО  

за 1I квартал  2017 року  

 

ЗМІСТ ЗАХОДУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІ 

ЗА ВИКОНАННЯ 
СТАН ВИКОНАННЯ 

РОЗДІЛ ІІ. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ 

2.1.1.7. „Забезпечення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей” 

Забезпечити соціальну і 

професійну адаптацію 

учасників бойових дій, 

військовослужбовців та 

осіб, звільнених з 

Мінсоцполітики, 

Міноборони, 

Державна служба 

України у справах 

ветеранів війни та 

Звітування про стан виконання міжнародних проектів здійснюється за 

результатами виконання весняного та осіннього семестрів. Протягом першого 

півріччя 2017 року за міжнародними програмами з НАТО „Україна – НАТО з 

перепідготовки військовослужбовців” вже перепідготовлено 310 

військовослужбовців та осіб звільнених з військової служби та 195 осіб 
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військової служби, за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України та із залученням 

міжнародної допомоги. 

учасників 

антитерористичної 

операції 

 

продовжують навчання. За спільним проектом Королівством Норвегія 

„Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей 

в Україні” за весняний семестр пройшли навчання 485  військовослужбовців 

та осіб, звільнених з військової служби та членів їхніх сімей.  

За рахунок коштів Державного бюджету України укладено 669 договорів на 

навчання 1372 учасника АТО за професіями - водій автотранспортних засобів 

в т. ч. за категоріями С, D, E, тракторист-машиніст, основи реставрації 

станкового темперного живопису, оператор котельні, діловод, та підвищення 

кваліфікації на курсах іноземної мови. 

Забезпечити психологічну 

реабілітацію учасників 

антитерористичної 

операції в Донецькій та 

Луганській областях та 

членів їх сімей за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України та 

відповідних міжнародних 

програм  

Мінсоцполітики, 

Міноборони, СБУ, 

Державна служба 

України у справах 

ветеранів війни та 

учасників 

антитерористичної 

операції  

Проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції 

за рахунок міжнародних проектів на даному етапі виконання проектів не 

передбачено. 

З метою започаткування національної психологічної допомоги ветеранам-

учасникам АТО та їхнім сім’ям 22.05.2017 в приміщенні Кабінету Міністрів 

України відбувся круглий стіл з питань створення комплексної національної 

системи психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. 

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції І. Климпуш-Цинцадзе від 07.06.2017 №22404/0/1-

17 відбулося засіданні робочої групи з питань забезпечення соціальної та 

психологічної реабілітації військовослужбовців та осіб, які звільнені або 

звільняються з військової служби і служби правопорядку 

За звітами, наданими структурними підрозділами обласних та Київської 

міської державних адміністрацій, у І кварталі 2017 року до реабілітаційних 

установ направлено 531 учасника АТО. 

Кількість звернень (відвідувань) учасників АТО до центрів соціально-

психологічної реабілітації населення, які належать до сфери управління 

Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників 

антитерористичної операції , за 5 місяців 2017 року – 7 958 од. 

 

Забезпечити практичну 

реалізацію проекту 

Трастового фонду НАТО з 

фізичної реабілітації 

(протезування) 

військовослужбовців. 

Мінсоцполітики, інші 

центральні органи 

виконавчої влади, за 

участю інших 

державних органів  

Трастовий фонд НАТО з фізичної реабілітації (протезування) 

військовослужбовців здійснює свою роботу відповідно до поставлених 

завдань. Протягом другого кварталу 2017 року за рахунок Трастового фонду 

НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців повернено 

з реабілітації (Португалія) двох поранених військовослужбовців, Проведено 

тренувальний збір для 20 членів збірної команди України для участі в 

міжнародних змаганнях „Ігри Нескорених” в м. Торонто (Канада) та дев’ятий 

реабілітаційний збір для 10 поранених військовослужбовців. 



Засідання Координаційної ради Трастового фонду НАТО з фізичної 

реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в 

антитерористичній операції для вирішення поточних питань відбулося 20.06. 

2017 року. 

 

Забезпечити фізичну 

реабілітацію 

(протезування) 

військовослужбовців, 

поранених під час 

проведення 

антитерористичної 

операції в Донецькій та 

Луганській областях, за 

рахунок коштів 

Державного бюджету 

України та відповідних 

міжнародних програм; 

Мінсоцполітики,  

Міноборони, МОЗ, 

Державна служба 

України у справах 

ветеранів та 

учасників 

антитерористичної 

операції  

 

Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО інформує, що 

станом на 23.06.2017 р. із 263 учасників АТО з ампутаціями кінцівок 

відпротезовано 181 особу, інші проходять відповідну підготовку до 

протезування. 

Проводиться належна робота із забезпечення фізичної реабілітації учасників 

антитерористичної операції, поранених під час її проведення. 

 

Вивчити та вжити заходів 

для запровадження в 

Україні досвіду держав – 

членів НАТО щодо 

професійної підготовки 

фахівців з протезування та 

фізичної реабілітації 

відповідно до 

європейських стандартів. 

Мінсоцполітики,  

МОЗ, 

 

На засіданні Координаційної ради Трастового фонду НАТО з фізичної 

реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в 

антитерористичній операції, яка відбулася 20.06. 2017 року розглядалося 

питання щодо започаткування на базі Українського інституту протезування, 

протезобудування та відновлення працездатності, м. Харківосвітньої 

спеціальності навчання протезистів/ортезистів-технологів категорії II за 

стандартами Міжнародної спільноти протезистів та ортезистів (ISPO) в 

Україні. 

 

Опрацювати з НАТО 

можливість отримання 

допомоги у забезпеченні 

закладів охорони здоров'я 

необхідним медичним 

обладнанням. 

 

Мінсоцполітики, 

МОЗ, МВС 

У другому кварталі 2017 року заходи з надання допомоги у забезпеченні 

закладів охорони здоров'я необхідним медичним обладнанням не 

проводились. 

 

 

Забезпечити висвітлення 

інформації про реалізацію 

проектів з адаптації 

Мінсоцполітики, 

Міноборони, МІП, 

Державна служба 

Інформація щодо курсів перепідготовки військовослужбовців за 

міжнародними програмами розміщена на сайті Мінсоцполітики 

http://www.msp.gov.ua/timeline/Vetaranam-viyti-ta-uchasnikam-ATO.html 
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військовослужбовців у 

засобах масової 

інформації. 

України у справах 

ветеранів війни та 

учасників 

антитерористичної 

операції  

Аналогічна інформація надана для розміщення на сайтах Мінобороні, СБУ, 

Держприкордонслужбі, Держспецзв’язку,,Держслужбитрансорту, МВС та 

Нацгвардії 

 

Жовтень 2017 року 

Мінсоцполітики 

 


