
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_29 березня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____101/2021-р_____ 

 

 

Про затвердження заходів на 

виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня 

2020 року № 1544-р 

 

Відповідно до Закону України від 08 вересня 2005 року № 2866-ІV «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1544-р 

«Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради 

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

статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28 жовтня 2020 року № 1544-р «Про затвердження Національного 

плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, 

безпека» на період до 2025 року» (додаються). 

 

2. Виконавцям забезпечити організацію заходів та інформувати про 

проведену роботу управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради щороку до 05 січня. 

 

3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) надавати інформацію про стан виконання 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека» в Старокостянтинівській міській територіальній 

громаді Департаменту соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації щороку до 10 лютого. 
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради Ольгу ТРОЯН. 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

29 березня 2021 року № 101/2021-р 

  

Заходи 

на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня  

2020 року № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій  

з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»  

на період до 2025 року» 

 

1. Забезпечити діяльність координаційної ради з питань сім'ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та 

протидії торгівлі людьми з метою розгляду питань стосовно виконання 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека». 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

щоквартально. 

 

2. Забезпечити якісне надання внутрішньо переміщеним особам, 

учасникам АТО/ООС та членам їх родин освітніх, медичних, адміністративних 

послуг, права на безоплатну вторинну правову допомогу, послуг у 

працевлаштуванні тощо з урахуванням віку, статі, стану здоров'я. 

Управління соціального захисту населення, 

управління освіти, управління охорони здоров'я та 

медичного забезпечення виконавчого комітету 

міської ради; рекомендувати Старокостянтинівській 

міськрайонній філії Хмельницького обласного центру 

зайнятості, Старокостянтинівському місцевому 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

2021 – 2025 роки. 

 

3. Забезпечити спрощений доступ до медичних послуг жінок та чоловіків, 

зокрема, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, ВІЛ-позитивних осіб, 

вагітних жінок, малолітніх дітей, які постраждали від військового конфлікту.    

Управління  охорони здоров'я та медичного 

забезпечення виконавчого комітету міської ради, 

комунальні некомерційні підприємства 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького 

району Хмельницької області, 

«Старокостянтинівський центр первинної медико - 

санітарної допомоги» Старокостянтинівської міської 

ради Хмельницького району Хмельницької області; 

2021 - 2025 роки. 
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4. Забезпечити належне реагування на випадки правопорушень, пов’язаних 

з гендерно - зумовленим насильством щодо внутрішньо переміщених осіб. 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

рекомендувати Старокостянтинівському місцевому 

центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, відділу поліції № 1 Хмельницького 

районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції в  Хмельницькій області; 

2021 – 2025 роки.    

 

5. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань 

протидії гендерно-зумовленого насильства в умовах конфліктів та в 

постконфліктний період щодо формування активної громадянської позиції 

населення. 

Управління соціального захисту населення, 

управління освіти, відділ молоді та спорту 

виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

рекомендувати Старокостянтинівській міськрайонній 

філії Хмельницького обласного центру зайнятості; 

2021 – 2025 роки. 

 

6. Забезпечити проведення інформаційно - патріотичних заходів для дітей 

та молоді із залученням ветеранів/ветеранок та членів їх родин. 

Управління культурної політики і ресурсів, відділ 

молоді та спорту, управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

2021 – 2025 роки. 

 

7. Забезпечити взаємообмін інформацією щодо випадків гендерно - 

зумовленого насильства та проявів дискримінації. 

Управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету  міської ради; рекомендувати 

відділу поліції № 1 Хмельницького районного 

управління поліції Головного управління Національної 

поліції в Хмельницькій області, 

Старокостянтинівському місцевому центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

2021 – 2025 роки. 

 

8. Впроваджувати програми соціальної та психологічної реабілітації дітей, 

що постраждали від конфлікту, особам, які зазнали насильства та дискримінації 

за ознакою статі. 
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Управління освіти виконавчого комітету міської 

ради; 

2021 – 2025 роки. 

 

9. Забезпечити розповсюдження рекламної продукції (листівки, буклети, 

плакати) з формування в суспільстві толерантності, культури миру, 

нетерпимості до проявів дискримінації, підвищення обізнаності з питань 

протидії гендерно - зумовленому насильству. 

Управління соціального захисту населення, відділ 

молоді та спорту виконавчого комітету міської ради,      

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

2021 – 2025 роки. 

 

10. Розвивати співробітництво з громадськими та міжнародними 

організаціями і фондами, широко використовувати міжнародний досвід у 

питаннях запобігання та врегулювання конфліктів, порядку взаємодії з надання 

допомоги постраждалим, протидії сексуальному насильству в умовах 

конфліктів, порядку здійснення захисних та реабілітаційних заходів для жінок, 

постраждалих від конфліктних та кризових ситуацій, протидії поширенню 

ВІЛ/СНІДу. 

Управління соціального захисту населення, 

управління освіти, управління культурної політики і 

ресурсів, управління охорони здоров’я та медичного 

забезпечення, відділ молоді та спорту виконавчого 

комітету міської ради, Старокостянтинівський 

міський Кризовий центр; 

2021 – 2025 роки. 

 

11. Висвітлювати у засобах масової інформації заходи, що вживаються для 

надання гендерно - чутливих соціальних послуг, запобігання та протидії всім 

формам насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим від 

конфліктів, сексуального насильства з урахуванням потреб постраждалих від 

конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з інвалідністю, а також 

отримані результати в цій сфері. 

Управління соціального захисту населення, 

управління освіти, служба у справах дітей, відділ 

молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, 

Старокостянтинівський міський Кризовий центр; 

рекомендувати редакції газети «Наше місто»; 

постійно. 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис          Наталія ШАБЕЛЬНИК 


