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Підписувач Ілляшенко Олексій Володимирович 
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Міністерство у справах ветеранів 

України  

Н7>"P4;Г1ДDЖО   
№ 1628/04/08.5-22 від 10.02.2022 

 

Додаток 

ЗВІТ  

про виконання Національного плану дій 

 з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року 

Найменування органу     Міністерство у справах ветеранів України            . 

Період:    2021 рік                                                                                                .                   

Відповідальний виконавець Масло Аліна Володимирівна, керівник експертної  
                                  (прізвище, ім’я, по батькові,  

групи європейської та євроатлантичної інтеграції та координації міжнародного  
повне найменування  посади, контактний номер телефону, 

співробітництва Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції   
 

 (050) 057-54-32, a.maslo@mva.gov.ua                                                                                .  
адреса електронної пошти) 

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 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

Визначення 

механізму 

врахування 

потреб жінок і 

чоловіків у 

Розроблення 

рекомендацій 

щодо врахування 

потреб жінок і 

чоловіків у 

2021-2025 Бородянським ЦСПР, 

Києво-

Святошинським 

ЦСПР, Іванківським 

ЦСПР, ЦСПР  

Виконується 

mailto:a.maslo@mva.gov.ua


 

 

мирних 

переговорах, 

постконфліктному 

відновленні 

мирних 

переговорах, 

постконфліктному 

відновленні та 

шляхів підтримки 

діяльності 

жіночих 

ініціативних груп, 

а також груп 

самодопомоги для 

цільових груп 

НПД 

м. Славутич 

забезпечено 

функціонування 

ініціативних груп та 

груп самодопомоги 

для жінок-ветеранок, 

дружин, матерів, 

інших членів сімей 

ветеранів та інших 

цільових груп НПД. 

Забезпечення 

жінок сектору 

безпеки і оборони 

інфраструктурним

и об’єктами та 

матеріально-

технічними 

умовами, що 

відповідають їх 

потребам 

Проведення 

опитування жінок 

і чоловіків 

сектору безпеки і 

оборони щодо 

задоволеності 

створеними 

умовами для 

служби 

2022-2025 Взято участь у  

розробленні проекту 

анкети, за якою 

будуть проводитись 

опитування жінок і 

чоловіків сектору 

безпеки і оборони 

щодо задоволеності 

створеними умовами 

для служби 

Виконується 

Забезпечення 

належних умов 

для професійного 

розвитку жінок, 

які працюють у 

державних 

органах та 

органах місцевого 

самоврядування, а 

також жінок  

із числа осіб 

рядового та 

начальницького 

складу служби 

цивільного 

захисту, 

курсанток 

закладів вищої 

освіти, військових 

закладів вищої 

освіти, цільових 

груп 

Національного 

плану 

Організація 

навчання жінок з 

числа рядового та 

начальницького 

складу служби 

цивільного 

захисту, курсанток 

закладів вищої 

освіти, військових 

закладів вищої 

освіти, цільових 

груп 

Національного 

плану (управління 

процесами у сфері 

національної 

безпеки, щодо 

порядку денного 

“Жінки, мир, 

безпекаˮ, розвитку 

лідерського 

потенціалу, 

навичок 

комунікації, 

ведення 

переговорів, 

медіації) 

2021-2025 У 2021 році 

забезпечено належні 

умови для 

професійного 

розвитку жінок. 

Протягом звітного 

періоду пройшли 

підвищення 

кваліфікації 95 жінок 

апарату Мінветеранів, 

в тому числі і 

головний спеціаліст з 

питань мобілізаційної 

роботи, цивільного 

захисту та охорони 

праці 

Виконується 



 

 

Проведення 

інформаційно-

комунікаційних 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. 

2021-2025 13.10.2021 проведено 

круглий стіл 

“Захисники і Захисниці. 

Рівні можливості 

боронити державу” 

участь у якому взяли 

представники сектору 

безпеки та оборони, 

ветерани війни. Захід 

було поділено на три 

панельні дискусії: 

“Законодавчі ініціативи 

на виконання 

Національного плану 

дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 “Жінки, мир, 

безпека”, “Жінки у 

військових 

формуваннях: переваги, 

проблеми, 

перспективи” та 

“Перехід від військової 

кар’єри до цивільної. 

Державні соціальні 

гарантії медичного 

забезпечення, 

психологічної 

реабілітації, освіти для 

жінок-

військовослужбовців та 

ветеранок”. 

З нагоди Дня 

Захисників і Захисниць 

України, за підтримки 

офісу ООН Жінки в 

Україні та уряду 

Швеції, було 

розроблено медіа 

кампанію “Захисниці”, 

яка розповідає історії 

жінок-ветеранок – про 

їхній фронтовий досвід 

та повернення до 

мирного життя. 
https://hromadske.ua/p

osts/zahisnici-yak-

ukrayinski-veteranki-

znahodyat-novi-fronti-

borotbi-povertayuchis-

iz-vijni   

Виконується 

https://hromadske.ua/posts/zahisnici-yak-ukrayinski-veteranki-znahodyat-novi-fronti-borotbi-povertayuchis-iz-vijni
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https://hromadske.ua/posts/zahisnici-yak-ukrayinski-veteranki-znahodyat-novi-fronti-borotbi-povertayuchis-iz-vijni
https://hromadske.ua/posts/zahisnici-yak-ukrayinski-veteranki-znahodyat-novi-fronti-borotbi-povertayuchis-iz-vijni
https://hromadske.ua/posts/zahisnici-yak-ukrayinski-veteranki-znahodyat-novi-fronti-borotbi-povertayuchis-iz-vijni


 

 

Виконуються заходи 

вшанування пам’яті 

загиблих в російсько-

українській війні воїнів, 

до Книги пам’яті 

внесено 4410 воїнів, з 

них 19 - Захисниць.  

 

Оперативна ціль 1.2.  

Забезпечення рівноправного представництва  

жінок і чоловіків у прийнятті рішень в секторі безпеки і оборони 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

Створення умов 

для проведення 

моніторингу 

призначення 

жінок на керівні 

посади 

Затвердження 

форм звітності та 

забезпечення 

збору 

статистичних 

даних з 

розподілом за 

статтю, віком, 

строком несення 

служби (за 

показниками 

щодо обіймання 

керівних/ 

начальницьких, 

офіцерських 

посад, участі у 

бойових діях, в 

операціях 

Об’єднаних сил 

тощо) 

2021—2025 Моніторинг щодо 

призначення жінок в 

апарат на керівні 

посади здійснюється 

постійно. 

Протягом 2021 року в 

апарат Міністерства 

призначено на керівні 

посади 15 жінок. 

Станом на 31.12.2021 

фактично працює на 

керівних посадах 23 

жінки. 

 

Проведено (з 24.09 по 

07.10.2021) попередні 

випробування 

інформаційно-

телекомунікаційної 

системи “Єдиний 

державний реєстр 

ветеранів війни”, 

який в майбутньому 

надасть доступ до 

даних про кількість 

захисників та 

захисниць, розподіл 

по категоріям, місцю 

проживання та 

потребам  

Виконується 



 

 

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 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

Створення умов 

для участі 

інститутів 

громадянського 

суспільства, 

включно з 

органами 

самоорганізації 

населення, 

активістами у 

впровадженні 

порядку денного 

“Жінки, мир, 

безпекаˮ 

Включення 

представників 

громадських 

організацій до 

складу 

консультативно-

дорадчих органів 

з питань 

впровадження 

порядку денного 

“Жінки, мир, 

безпекаˮ. 

2021-2025 Надається фінансова 

підтримка 

громадським 

об’єднанням 

ветеранів на 

виконання 

загальнодержавних 

програм (проектів, 

заходів), заходів з 

відвідування 

військових поховань і 

військових 

пам’ятників та з 

відзначення 

святкових, пам’ятних 

та історичних дат.  

Представники  

громадських 

організацій, в тому 

числі членкині  ГО 

“Жіночий 

ветеранський рух” 

включені до складу 

консультативно-

дорадчих органів 

міністерства - 

працюють в 

Громадській раді 

 

Виконується 

 

 

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  

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

Визначення 

механізму 

взаємодії органів 

державної влади 

щодо 

ідентифікації 

безпекових 

викликів, 

реагування на них 

із залученням 

представників 

громадянського 

суспільства, 

зокрема жінок і 

дівчат 

Обґрунтування 

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 

2021-2025 Мінветеранів у 

співпраці з Центром 

безпекових  

досліджень «СЕНСС» 

за підтримки Академії  

Фольке Бернадотте 

розроблено проект 

методичних 

рекомендацій щодо  

зміцнення стійкості 

територіальних 

громад  

шляхом активізації 

залучення ветеранів і 

ветеранок, які брали 

безпосередню участь 

в антитерористичній 

операції/операції 

Об’єднаних сил, у 

міжнародних 

миротворчих 

операціях до 

ідентифікації 

безпекових викликів, 

реагування на них та 

зміцнення 

спроможності їм 

протистояти 

Виконується 

Проведення 

гендерного 

аналізу 

нормативно-

правових актів з 

питань 

ідентифікації, 

попередження та 

2021-2023 Мінветеранів за 

результатами 

проведеного аналізу 

нормативно-правових 

актів: 

стосовно надання 

психологічної 

реабілітації 

Виконується 

 



 

 

реагування на 

безпекові виклики 
ініціювало зміни 

щодо ведення реєстру 

фахівців та суб’єктів 

надання послуг на 

державному рівні, 

затвердження 

стандартного 

протоколу 

реабілітації, який має 

систематизувати та 

стандартизувати 

послуги та здійснення 

моніторингу та 

оцінки якості цих 

наданих послуг, що 

буде здійснюватися 

як місцевими 

органами так і на 

рівні Мінветеранів; 
стосовно переходу 

ветеранок з 

військового до 

цивільного життя 

запроваджуються 

зміни не лише в 

контексті професійної 

адаптації, але й 

медичної, соціальної 

допомоги, тощо. 

Зокрема наказом 

Міністерства у 

справах ветеранів 

України №51 від 

12.03.2021 “Про 

затвердження 

переліку базових 

послуг, які входять до 

вартості санаторно-

курортної путівки” 

внесло додатково 

ґендерно-чутливі 

послуги, а саме 

забезпечення 

консультацій у 

гінеколога. 

Застосування 

гендерного 

підходу під час 

розроблення 

нормативно-

правових актів та 

2021-2025 При розробці 

нормативно-правових 

актів Мінветеранів  

керується принципами 

інклюзивності та 

гендерної рівності, що 

Виконується 

 



 

 

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 

застосування 

гендерних підходів 

у діяльності та 

бюджетному 

процесі 

передбачає рівне  

залучення жінок і 

чоловіків до усіх 

процесів, забезпечення 

рівних умов та  

можливостей для 

жінок і чоловіків у 

отриманні та наданні 

послуг, толерантне та  

недискримінаційне 

ставлення до кожного 

тощо. 

Зокрема, Мінветеранів 

брало участь у 

розробці проекту 

Закону №4389 

“Про Захисників / 

Захисниць України та 

членів їх сімей”, який 

було розроблено  

саме із врахуванням 

гендерного підходу та 

включено до порядку 

денного шостої  

сесії Верховної Ради 

України дев’ятого 

скликання (1708-ІХ від 

07.09.2021). 

Крім того, принципи 

гендерної рівності 

були враховані під час 

розробки  

“Тимчасового 

типового положення 

про Консультаційний 

центр з питань  

забезпечення прав і 

свобод захисників 

України при місцевій 

державній  

адміністрації”, 

затвердженого 

постановою  

Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 

2021 р. № 1298 “Про 

реалізацію  

експериментального 

проекту щодо 

утворення 

консультаційних 



 

 

центрів з питань  

забезпечення прав і 

свобод захисників 

України при місцевих 

державних  

адміністраціях”. 

Так, в абзаці 3 п.3 

“Основні завдання 

Консультаційного 

центру” зазначено:  

“координація взаємодії 

між органами 

виконавчої влади, 

іншими державними  

органами та органами 

місцевого 

самоврядування, 

громадськими 

об’єднаннями  

ветеранів, 

волонтерськими та 

іншими громадськими 

об’єднаннями,  

волонтерами, 

підприємствами, 

установами під час 

вирішення питань  

забезпечення 

додержання гарантій 

захисту прав і 

основоположних 

свобод  

ветеранів та членів їх 

сімей, в тому числі з 

урахуванням аспектів 

гендерної  

рівності”. 

Юридична служба 

Мінветеранів готує 

висновки про 

проведення  

гендерно-правової 

експертизи проектів 

наказів Мінветеранів, 

що подаються на  

реєстрацію до 

Міністерства юстиції 

Забезпечення 

врахування 

гендерного 

компонента під 

Формування 

складу штабів, 

комісій з 

реагування на 

2021-2023 Відповідно до наказу 

Міністерства у справах 

ветеранів України від 

8.04.2020 №75, на 

Виконується 

 



 

 

час формування 

складу штабів, 

комісій з питань 

реагування на 

безпекові виклики 

та під час 

провадження 

ними діяльності 

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 

регулярній основі діє 

Оперативний штаб 

при Міністерстві у 

справах ветеранів 

України з питань 

координації надання 

допомоги під час 

пандемії 

коронавірусної 

інфекції на території 

України найбільш 

вразливій категорії 

осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, 

ветеранів та членів 

сімей загиблих воїнів. 

До складу 

оперативного штабу 

залучені представниці 

громадських 

об’єднань: 

“Всеукраїнське 

громадське об’єднання 

родин загиблих та 

безвісти зниклих, 

учасників 

антитерористичної 

операції, ветеранів 

війни та активістів 

волонтерського руху 

“Крила 8 Сотні”, “ 

Незламні матері 

України”, “Жіночий 

ветеранський рух”. 

Координація надання 

допомоги під час 

пандемії 

коронавірусної 

інфекції на території 

України найбільш 

вразливій категорії 

осіб з інвалідністю 

внаслідок війни, 

ветеранів та членів 

сімей загиблих воїнів 

здійснюється з 

урахуванням 

принципу 

забезпечення рівних 

прав та можливостей 

жінок та чоловіків 



 

 

 

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 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

Формування 

навичок у різних 

груп населення з 

виявлення 

безпекових 

викликів, 

запобігання таким 

викликам, 

реагування на 

них. 

 

Визначення та 

застосування 

релевантних 

каналів 

комунікації з 

різними групами 

дівчат і хлопців, 

жінок і чоловіків 

(зокрема, особами 

з порушеннями 

слуху, зору, 

людьми похилого 

віку) щодо 

виявлення 

безпекових 

викликів, 

запобігання таким 

викликам, 

реагування на них 

2021-2025 Бородянським ЦСПР 

здійснюється 

психологічна 

підтримка 

постраждалих від 

насильства та дівчат і 

жінок, які 

проживають у 

потенційно 

небезпечних для 

особистої безпеки 

умовах, також 

представники 

Бородянського ЦСПР 

входять до складу 

Міжвідомчої команди 

із взаємодії на 

місцевому та 

регіональному рівнях 

з питань безпекових 

викликів, в тому числі 

і особистої безпеки. 

Крім того, 

Іванківським ЦСПР 

спільно з 

громадськими 

організаціями 

ветеранів війни та 

членів їх сімей 

здійснюється 

комунікація з 

цільовими групами 

НПД щодо виявлення 

безпекових викликів, 

а також спільно з 

Виконується 



 

 

партнерськими 

організаціями 

здійснюються заходи 

з інформування. 

Виготовлення та 

розповсюдження 

пам’яток 

екстреного 

реагування на 

безпекові виклики 

з урахуванням 

різних потреб 

жінок і чоловіків, 

дівчат і хлопців 

2021-2025 Організовано та 

здійснено за 

напрямом діяльності 

доведення брошури 

“У разі надзвичайної  

ситуації або 

війни” 

Виконується 

 

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 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

Узгодження 

діяльності 

суб’єктів 

взаємодії, які 

забезпечують 

формування та 

впровадження 

програм із 

постконфліктного 

відновлення 

Розроблення 

стратегії 

деокупації та 

реінтеграції 

окупованих 

територій з 

урахуванням 

потреб та 

інтересів жінок і 

дівчат, чоловіків і 

хлопців 

2021 Надано відповідні 

пропозиції до проєкту 

Стратегії деокупації 

та реінтеграції 

тимчасово окупованої 

території Автономної 

Республіки Крим та 

міста Севастополя  

11 березня 2021 року 

Стратегія 

затверджена Указом 

Президента України. 

№117/2021 “Про 

рішення Ради 

Завершений 



 

 

національної безпеки 

і оборони України від 

“Про Стратегію 

деокупації та 

реінтеграції 

тимчасово окупованої 

території Автономної 

Республіки Крим та 

міста Севастополя”.  

 

Залучено жінок-

ветеранок з ГО 

“Жіночий 

ветеранський рух” до 

процесу 

стратегування по 

написанню Стратегії 

розбудови миру за 

підтримки Данської 

ради у справах 

біженців. Стратегія 

представлена під час 

презентації 

Державного 

підприємства 

“Український 

національний центр 

розбудови миру” 

Створення на лінії 

розмежування 

безпечного 

середовища для 

діалогу щодо 

постконфліктного 

відновлення та 

розбудови 

перехідного 

правосуддя за 

паритетною 

участю жінок і 

чоловіків 

2021-2022 Взято участь в 

обговоренні Плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, 

безпека» на період до 

2025 року у 

Донецькій області. 

Документ включає 

конкретні кроки, 

покликані створити 

умови для 

забезпечення рівної 

участі жінок і 

чоловіків у подоланні 

конфліктів, 

встановленні миру, 

процесах 

відновлення, протидії 

безпековим викликам, 

системній протидії 

насильству за 

Виконується 

 



 

 

ознакою статі та 

насильству, 

пов’язаному з 

конфліктом 

Забезпечення 

надійних джерел 

комунікації з 

питань 

постконфліктного 

відновлення 

Проведення 

інформаційно-

просвітницьких 

кампаній з питань 

постконфліктного 

відновлення та 

врахування 

потреб різних 

груп жінок і 

чоловіків, дівчат і 

хлопців, які 

постраждали від 

конфлікту 

2022-2025 - Буде розпочато 

виконання у 

2022 році 

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 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

Розширення 

можливостей 

підтримки 

самозайнятості та 

підприємництва 

жінок, зокрема з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб, 

жінок-ветеранів 

та інших осіб, які 

постраждали від 

конфлікту 

Реалізація 

програм 

підтримки 

самозайнятості та 

підприємництва 

жінок, зокрема з 

числа внутрішньо 

переміщених осіб, 

жінок-ветеранів 

та інших осіб, які 

постраждали від 

конфлікту 

2021-2025 З метою створення 

сприятливих умов 

щодо стимулювання 

започаткування та 

розвитку 

ветеранського 

підприємництва та 

підвищення його 

конкурентоспроможн

ості для вирішення 

проблем реінтеграції 

ветеранів війни в 

цивільне життя та 

сприяння сталому 

розвитку України 

Мінветеранів 

розробило проєкт 

розпорядження КМУ 

про схвалення 

«Стратегії розвитку 

Виконується 



 

 

підприємницьких 

ініціатив ветеранів 

війни до 2030 року». 

Наразі документ 

знаходиться на 

узгодженні з 

зацікавленими ЦОВВ 

та профспілками, а 

також було 

розміщено на веб-

сайті Мінветеранів з 

метою громадського 

обговорення.  

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 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

- - - - - 

Оперативна ціль 3.4. 

Забезпечення відповідності законодавства у 

сфері перехідного правосуддя з міжнародними стандартами, 

 його застосування та доступу до правосуддя для постраждалих 

жінок і чоловіків, дівчат і хлопців 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

- - - - - 

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 



 

 

 для забезпечення 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 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

- - - - - 

 

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 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

- - - - - 

Оперативна ціль 4.3. 

Забезпечення комплексної допомоги особам, які  постраждалим 

 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 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

Забезпечення 

надання 

ефективної 

своєчасної 

Проведення 

навчань для 

фахівців з питань 

надання 

2021-2025 ЦСПР, що належать 

до сфери управління 

Мінветеранів, в 

жовтні-грудні 2021 

Виконується 



 

 

допомоги особам, 

які постраждали 

від насильства за 

ознакою статі 

психологічної 

допомоги особам, 

які постраждали 

від насильства за 

ознакою статі та 

сексуального 

насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом 

року проведено 

заходи в рамках 

Міжнародної кампанії 

“16 днів проти 

насильства”. 

Крім того, 

представниками 

ЦСПР у  

м. Коростені надано 

індивідуальні 

консультації 

психолога 19 

постраждалим від 

насильства та 

чоловікам, які 

вчинили насильство в 

сім'ї. 

Також фахівці 

Бородянського центру 

СПР пройшли 

навчання та були 

відібрані до складу 

мобільних бригад у 

проекті 

«Комплексний підхід 

до вирішення 

проблем насильства 

щодо дівчат та жінок 

в Україні» 

Оперативна ціль 4.4. 

Забезпечення функціонування ефективних механізмів  

запобігання насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням 

та сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

- - - - - 

Стратегічна ціль 5. 

 Забезпечення розвиненої інституційної спроможності виконавців Національного 

плану для ефективного впровадження порядку денного “Жінки, мир, безпекаˮ 

відповідно до міжнародних стандартів 

 



 

 

Оперативна ціль 5.1. 

Забезпечення достатніх знань та навичок виконавців 

 Національного плану для ефективного виконання завдань,  

визначених порядком денним “Жінки, мир, безпекаˮ відповідно 

до міжнародних стандартів 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не розпочатий) 

- - - - - 

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 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Строк 

виконання 

Інформація 

про стан 

виконання 

Статус  

виконання 

(завершений/ 

частково 

виконаний/ 

не 

розпочатий) 

Забезпечення 

міжвідомчої 

співпраці та 

координації 

діяльності 

державних 

органів, 

міжнародних 

організацій та 

громадських 

об’єднань щодо 

розроблення, 

виконання та 

моніторингу 

стану виконання 

Національного 

плану 

Сприяння 

діяльності 

міжвідомчих 

груп, іншим 

заходам для 

обговорення 

питань виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 

1325 із 

залученням 

представників 

цільових груп 

Національного 

плану 

2021-2025 Мінветеранів у своїй 

діяльності 

дотримується 

пріоритетів спільної 

роботи щодо 

підтримки ініціатив, 

спрямованих на 

розвиток культури 

рівних можливостей 

та підтримки реформ 

з урахуванням 

ґендерного 

компоненту в усіх 

сферах на 

національному та 

регіональному рівнях 

 

Виконується 

 

Забезпечення 

діяльності 

2021-2025 Залучено 

національного 
Виконується 



 

 

радників з питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і чоловіків 

консультанта ООН 

Жінки з питань 

ґендерної рівності 

при Міністерстві у 

справах ветеранів 

України.  

Забезпечення 

проведення 

системного та 

комплексного 

моніторингу та 

оцінювання 

виконання 

завдань порядку 

денного “Жінки, 

мир, безпека” та 

врахування їх 

результатів у 

подальшому 

виконанні 

Національного 

плану 

Оприлюднення на 

офіційних веб-

сайтах виконавців 

Національного 

плану для 

громадського 

обговорення 

річних 

моніторингових 

та оціночних 

звітів про 

результати 

виконання 

Національного 

плану 

2021-2025 19.11.2021 Наказом 

№236 Міністра у 

справах ветеранів 

України затверджено 

План заходів 

Міністерства у 

справах ветеранів 

України з реалізації 

Національного плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2025 

року.   

 

Звіт про виконання 

Мінветеранів у 

2021 році заходів 

Національного плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” 

на період до 2025 

року буде розміщено 

на офіційному 

вебсайті Мінветеранів 

у лютому 2022 року. 

Виконується 

 

 

 
Заступник Міністра у справах ветеранів України 
з питань європейської інтеграції  Олексій ІЛЛЯШЕНКО 


