
 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 08.02.2019 №34-р               

 
 
 
Про затвердження плану дій Баштанської  
райдержадміністрації з виконання  
Національного плану дій з виконання  
рекомендацій, викладених у заключних  
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації  
дискримінації щодо жінок  до восьмої  
періодичної доповіді України  про   
виконання Конвенції про ліквідацію всіх  
форм дискримінації щодо жінок на період  
до 2021 року 
 
 
 

Відповідно до статей 2, 23 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 
року №634-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання 
рекомендацій, викладених у  заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації 
дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про 
виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на 
період до 2021 року»,  розпорядження  голови Миколаївської 
облдержадміністрації від 18.01.2019 №18-р «Про затвердження плану дій 
Миколаївської облдержадміністрації з виконання рекомендацій, викладених у 
заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок 
до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року», з 
метою ліквідації дискримінації щодо жінок, з о б о в ‘ я з у ю : 

 
1. Затвердити план дій Баштанської райдержадміністрації з виконання 

Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних 
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої 
періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року (далі – план дій). 

 
2. Доручити виконавцям плану дій забезпечити його виконання та 

подавати щороку до 01 лютого управлінню соціального захисту населення 
райдержадміністрації інформацію про  стан  виконання плану   дій для 



узагальнення та направлення до департаменту соціального захисту населення 
облдержадміністрації  на електронну адресу: sotszahist@mk.gov.ua до 10 
лютого. 
  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
 
 

Перший заступник голови  
райдержадміністрації, 
виконувач функцій і повноважень  
голови райдержадміністрації      О.СЛАВІНСЬКИЙ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    

 



                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          Розпорядження голови 
Баштанської районної 
державної адміністрації 

                від 08.02.2019№34-р 
 

План дій 
Баштанської райдержадміністрації  з виконання Національного плану дій з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН 
з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України 
про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

на період до 2021 року 
 

1. Забезпечити здійснення аналізу потреб різних груп внутрішньо 
переміщених жінок і дівчат, включаючи тих, що піддаються різним формам 
дискримінації (у тому числі вдів, жінок і дівчат з інвалідністю, літніх жінок, 
жінок, що належать до ромських національних меншин або сексуальних 
меншин) та розроблення пропозицій щодо регулювання виявлених потреб 
різних груп внутрішньо переміщених жінок і дівчат шляхом видання 
(прийняття) відповідних нормативних актів, що забезпечують права 
внутрішньо переміщених осіб. 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації,  
виконавчі комітети міської,  
сільських рад (за узгодженням).  

 
Щороку до 25 січня. 

 
2. Розповсюджувати  розроблені Міністерством соціальної політики 

України методичні та інформаційні матеріали з питань інтеграції внутрішньо 
переміщених жінок і дівчат в місцеві громади.  

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації,  
виконавчі комітети міської, сільських 
рад (за узгодженням).  

 
Протягом 2019 року. 

 
3. Забезпечити щорічне планування інформаційно-просвітницьких заходів 

щодо подолання сексистського та гендерно-стереотипного висвітлення 
інформації про жінок з  метою підвищення рівня  обізнаності жінок щодо своїх 
прав і механізму їх реалізації. 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації,  



виконавчі комітети міської, сільських 
рад  (за узгодженням).  
  
Щороку. 

 
4. Поширювати інформацію серед дівчат щодо загальних та 

спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства. 
 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації,  
виконавчі комітети міської, сільських 
рад, (за узгодженням).  
  
Постійно 

 
5. Проводити заходи для роботодавців з метою подолання негативних 

стереотипів щодо працівниць – жінок з вразливих груп, жінок, які належать до 
ромських національних меншин. 

Баштанська районна філія 
Миколаївського обласного центру 
зайнятості (за узгодженням). 
 
Постійно. 

 
6. Впроваджувати програми стажувань в бізнес-секторі з можливістю 

працевлаштування для жінок із вразливих груп, жінок, які належать до 
ромських національних меншин. 

Баштанська районна філія 
Миколаївського обласного центру 
зайнятості (за узгодженням). 

 

До 2020 року. 
 

7. Проводити аналіз стану доступу дівчат і жінок із сільської місцевості до 
працевлаштування та підвищення професійної кваліфікації. 

Баштанська районна філія 
Миколаївського обласного центру 
зайнятості (за узгодженням). 

 

До 2021 року. 
  

8. Розробляти програми зайнятості із залучення до продуктивної праці 
жінок, зокрема із вразливих груп.    

Баштанська районна філія 
Миколаївського обласного центру 
зайнятості  (за узгодженням) 



управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації  
 
До 2021 року. 
 

9. Забезпечити включення в програми, пов’язані з розвитком сільських 
територій, заходів боротьби з бідністю серед жінок в сільській місцевості. 

 

Управління соціального захисту 
населення райдержадміністрації, 
управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міської, 
сільських  рад  (за узгодженням) 
  
Постійно. 

 

10. Розробити місцеві програми лідерства для жінок у сільській місцевості.  
    
Виконавчі комітети міської, 
сільських рад (за узгодженням). 
 

До 2021 року. 
 

11. Забезпечити участь жінок із сільської місцевості у розробленні 
стратегій розвитку міста та сіл. 

Виконавчі комітети міської, 
сільських рад (за узгодженням). 
 

До 2021 року. 
 

12. Посилити інформування ромських родин про шкідливість ранніх 
шлюбів. 

 

Відділ  культури 
райдержадміністрації, 
управління соціального захисту 
населення  райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міської, сільських 
рад (за узгодженням)  

 
Постійно. 

 
 
 
Начальник управління соціального  
захисту населення райдержадміністрації                                        Н.ЯКИМЧУК 


