
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

                                                                 Н А К А З 
 

17  червня 2016 року         м. Здолбунів                №  114 

 
Про затвердження заходів з реалізації 

Національного плану дій з виконання 

Резолюції Ради Безпеки ООН 1325  

«Жінки,мир,безпека» на період до 

2020 року 

 

 

    Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації від 20.03.2013 № 122, наказу управління освіти і 

науки Рівненської обласної державної адміністрації від 23.05.2016 № 301  

« Про затвердження заходів з реалізації Національного плану дій з виконання 

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки,мир,безпека» на період до 2020 

року, на виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної 

адміністрації від 11.04.2016 № 182 «Про план заходів щодо реалізації 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 

«Жінки,мир,безпека» на період до 2020 року в Рівненській області»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити заходи відділу освіти райдержадміністрації з реалізації 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки,мир,безпека» на період до 2020 року ,що додаються. 

2.Керівникам навчальних закладів освіти: 

2.1. Розробити та затвердити відповідними наказами заходи з реалізації 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки,мир,безпека» на період до 2020 року,забезпечити їх виконання. 

2.2.Про проведену роботу інформувати відділ освіти районної 

державної адміністрації до 05 січня щороку. 

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

     Начальник відділу                                                                    Л.Карпенко 

 

 



Проект наказу підготував 

 

головний спеціаліст                                                                   А.Демедюк 

 

 

Погоджено 

 

Юрисконсульт                                                                              І.Кухарчук 



                                                                

                                                                                                                                                 Затверджено 

                                                                                                                                                 наказ відділу освіти районної 

                                                                                                                                                 державної адміністрації 

                                                                                                                                                  17/06/2016 № 114 

                                                                                                                                                  

 

 

 

Найменування 

завдання 

(Відповідно до  

Національного плану 

дій) 

Найменування 

показника 

Виконанн

я 

показник

а за 

звітний 

період (за 

кожен 

рік) 

Найменування заходу Відповідальн

ий 

виконавець 

Термін 

виконанн

я 

1.Організація фахової 

підготовки кадрів 

Кількість 

проведених 

навчань 

Кількість осіб,які 

пройшли 

навчання 

 

 1.Проведення навчань для соціальних 

працівників,психологів,юристів,меди

чних працівників,представників 

громадських організацій,волонтерів з 

питань надання гендерно-чутливих 

соціальних послуг,запобігання 

протидії всім формам насильства 

щодо жінок,надання допомоги 

постраждалим від конфліктів 

сексуального насильства з 

урахуванням потреб постраждалих 

від конфліктів. 

2.Проведення для педагогічних 

Відділ освіти,  

районний 

методичний 

кабінет, 

керівники 

закладів 

освіти 

2016-

2020 



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.Запобігання та 

протидія насильству 

щодо жінок 

Кількість 

проведених 

інформаційно-

просвітницьких 

заходів.Кількість 

осіб,охоплених 

заходами. 

Кількість 

проведених 

зустрічей.Кількіс

ть осіб,які взяли 

участь у 

зустрічах, 

 1.Формування у молоді стійких 

переконань щодо норм культури 

миру, толерантності,протидії 

конфліктам 

 

 

2.Залучення дівчат та жінок до 

налагодження діалогу та в разі 

потреби вирішення конфліктів на 

рівні територіальних громад,особливо 

тих,які приймають внутрішньо 

переміщених осіб 

Відділ освіти,  

районний 

методичний 

кабінет, 

керівники 

закладів 

освіти 

2016-

2020 

3.Удосконалення 

системи захисту жінок 

та дівчат,які 

постраждали від 

конфліктів 

(ідентифікація,створе

Кількість 

поданих 

пропозицій 

 1.Впровадження ефективного 

механізму направлення до суб’єктів 

надання допомоги жінок і дівчат,які 

постраждали від гендерно-

зумовленого насильств,особливо від 

зґвалтування та інших форм 

районний 

методичний 

кабінет, 

керівники 

закладів 

освіти 

2016-

2020 



ння системи 

допомоги,інформуван

ня про допомогу) 

сексуальних насильств 

 

4.Створення системи 

всебічної допомоги 

постраждалим від 

конфліктів 

Кількість 

наданих послуг 

Кількість осіб,які 

отримали 

послуги 

 1.Забезпечення впровадження 

програм реабілітації та реінтеграції 

осіб,які постраждали від конфліктів 

та насильства,внутрішньо-

переміщених осіб,учасників 

антитерористичної операції та їх 

сімей із врахуванням потреб жінок та 

дівчат 

2.Надання освітніх послуг з питань 

репродуктивного здоров’я жінкам,які 

постраждали від конфліктів. 

районний 

методичний 

кабінет, 

керівники 

закладів 

освіти 

2016-

2020 

5.Оцінка впливу та 

ефективності 

впровадження 

Національного плану 

дій з виконання 

резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 

«Жінки,мир,безпека» 

на період до 2020 року 

Кількість 

поданих 

пропозицій 

 1.Подання відділу освіти пропозицій 

до державної доповіді про 

впровадження зазначеного плану 

2.Сприяння у проведенні вибіркового 

моніторингу впровадження в області 

зазначеного Національного плану дій. 

Відділ освіти,  

районний 

методичний 

кабінет, 

керівники 

закладів 

освіти 

2016-

2020 

 

 

 

 
 


