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Про заmверdеrcення захоdiв з реuлiзаtlfr в

районi Нацiоналльноzо плану diй з ваконаlrня
рекоменdацiйrвшалаdенuж у закпючнлlх
зауваilсеннях Комimеmу ООН з лiквidацii
ducKptuпiHatlii tцоdо ctciHoK do BocbMot
перiоduчноi donoBidi YKpaiHa про ваконання
Конвенцit про лiквidацiю Bcix фор*
duсt<рtал,tiнацil tцоdо ltciHoK на перiоd do 2021

року

Вiдповiдно до статей 1З, 22 Закону Украi'ни <Про мiсцевi державцi
адмiнiстрацiii>, на виконаннrI розпорядженшI Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
05.09.2018 Jф бЗ4-р кПро затвердженIIя Нацiонального плаЕу дiй з виконання

рекомендацiй, викладенID( у закJIючних зауваженнях KoMiTeTy ООН з лiквiдацii
дискримiнацii щодо жiнок до восьмоi перiодичноi доповiдi УI9аiЪи про
виконання КонвенцiТ про лiквiдацiю Bcix фор, дискримiнацiТ щодо жiнок на
перiод до 202l року> та розпорядження Львiвськоi обласноi державнОi
адмiнiстрацii вiд 18.03.2019 Ns 221Ю15-|9 <Про затвердженнrI заходiв з

реалiзацii в областi Нацiонального плану дiй з виконання рекомендацiЙ,
викладених у закJIючних зауваlкеннях KoMiTeTy ООН з лiквiдацii дискримiнацii
щодо жiнок до восьмоi перiодичноi доповiдi УкраiЪи про виконання KoirBeHцii
про лiквiдацiю Bcix форм дискримiнацii щ_одо жiнок на перiод да 2a2I року>t:

1. Затвердити зЕlходи з реа.lIiзацii в районi Нацiон€tльного плану дiЙ з

виконання рекомендацiй, викJIадених у закJIючних зауваженнj[х KoMiTeTy ООН
з лiквiдацii дискримiнацii щодо жiнок До восьмоi перiодичноi доповiдi Уr9riiни
про виконання Конвенцii про лiквiдацiю Bcix фор, дискримiнацiТ щодо жiнок
на перiод до 2021 року, що додztютъся.

2. Виконавцям забезпечити реалiзацiю заходiв, про що iнформУватИ

управлiння соцiального захисту населеннrI районноi державноТ адмiНiСтРаЦii

щорiчно до 10 лютого впродовж 2020-2021 poKiB.

З. Управлiнню соцiального захисту населеннrI районноТ ДеРЖаВНОi

адмiнiстрацiТ (А.Загайку) забезпечитII виконання цього розпорядження Та IIРО



резулътати iнформувати обласну державну адмiнiстрацiю щорiчно до 20 лютого
впродовж 2020-2021 poKiB.

4. Контроль за викон€tнням розпорядженнrI покJIасти на заступника

раЙонноi державноi дмiнiстрацii вiдповiдно до розподiлу функцiон€lльних
обов'язкiв.

Голова B.I. Кирилич
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ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженIIям голови

районноi
державноi адмiнiстрацii
вiд O?,фz^nl,tu 2019
ttg 9Ц/а2 -oZ29 року

зАходи
з реалiзацii в районi Нацiональцого плану дiй з виконання рекомендацiй,

викладених у закпючних зауваженнях KoMiTery ООН з лiквiдацil
дискримiнацii щодо жiнок до восьмоi перiодичноi доповiдi Украiни про

виконання Конвенцii про лiквiдацiю Bcix форм дискримiнацii щодо жiнок
на перiо д до 2а2| року

внутрiшньо перемiщених1. Провести гендерний аналiз потреб рiзнlо< цруп внутрiшньо перемiщених
жiнок i дiвчат, вкJIюч€lючи тих, якi пiддаються рiзним формам множинноi
дискримiнацii (в тому числi вдiв, жiнок i дiвчат з iнвалiднiстю, лiтнiх жiнок,
жiнок, що нzrлежать до ромських нацiональних меншин або сексу€tпьних
меншин), та розробити пропозицii щодо реryлюванIIя виявлених потреб рiзних
груп внутрiшньо перемiщених жiнок i дiвчат шляхом виданшt rriдзаконних
нормативних aKTiB, що забезпечують права внутрiшньо перемiщених осiб.

Районний центр соцiальних сJIужб для ciM'i
дiтей та молодi, управлiння соцiального
захисту населення районноi державноi
адмiнiстрацii

TepMiH: гrостiйно (до 10.02.2020)

2. Надавати iнформацiйну та методичну пiдтримку приймшочим громаДашl

та внутрiшньо перемiщеним особаI\4 щоДо iнтеграцii внутрiшньо перемiЩеiМх
жiнок i дiвчат, забезпечити ik доступ до медиtIних посJIуг, освiти, харчування,
житла, свободи перемiщення, реестрацiТ, соцiапьних пiльг, правосуддя i достУп
до прийняття довгострокових рiшень, а також забезпечити дJuI них стабiлъну

Управлiння соцiального з€lхисту населення

райдержадмiнiстрацii, вiддiл освiти

райдержадмiнiстрацii, районна фiлiя
Львiвського обласного центру зайнятостi

TepMiH: упродовж 2019 року (до I0.02.202a)
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З. Пiдготувати iнформацiйнi матерiали для розмiщенЕя на офiцiйному веб-
сайтi районноi державноi адмiнiстрацii, що вкJIючаютъ базову iнформацiю про
права жiнок, Конвенцiю, Факультативний протокол та Загальнi рекомендацii
KoMiTery ООН, вцести рекомендацii щодо ix розмiщення на офiцiйних веб-
сайтах'районноi державноi адмiнiстрацiТ.

Управлiння соцiального захисту населеншI

райдержадмiнiстрацii, вiддiл комунiкацiТ з

цромадськiстю, органiзацiйноi та
iнформацiйноТ дiяльностi
райдержадмiнiстрацii

TepMiH: перше пiврiччя 2019 року (до
I0.02.2020)

4. Рекомендувати установам, органiзацiям, що працюють з молоддю,
поширювати iнформацiю серед дiвчат про aHoHiMHi лiнii довiри, центри
допомоги, притулки.

Управлiння соцiального захисту населення

райдержадмiнiстрацiT, районний центр
соцiальних сrryжб для ciM'i, дiтей та молодi,

TepMiH: постiйно (до 10.02.2020)

5. Розширити можJIивостi доступу до ocBiTHix посrryг для жiнок iз вразливих
груп населення (жiнки, якi належать до ромських нацiональних меншин, жiнки iз
сiльськоТ мiсцевостi, жiнки з iнвалiднiстю, жiнки - }п{асницi антитерористичноТ
операцii).

Вiддiл освiти райдерж4дмiнiстрацiТ, районна
фiлiя Льqiвського обласного центру
зайнятостi, т

TepMiHi упродовж 2О2О року (до l 0.02.2O2Oi'

6. Поширювати методичнi матерiали (iнструкцii) дJuI роботодавцiв про
заборону дискримiнацii жiнок у сферi зайнятостi (зоrqpема жiнок з iнваrriднiсшо).

Районна фiлiя Львiвського обласного центру
зайнятостi

TepMiH: упродовж 20119 року (до 10.02 .2020)
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7. Проводити заходи щодо лiдерства для жiнок у сiльсъкiй мiсцевостi.

Управлiння соцiального захисту населенЕя

райдержадмiнiстрацii районна фiлiя
Львiвського обласного центру зайнятостi
TepMiH: постiйно (до 10.02.2020)

8. Забезпечити ylacTb жiнок у сiльськiй мiсцевостi пiд час розроблення
стратегiй розвитку MicT, селищ та сiл.

Вiддiл економiчного розвитку i туризму
райдержадмiнiстрацiТ

TepMiH: 2019 - 2а21 роки

9. Передбачати кошти на реалiзацiю районних заходiв пiд час внесення змiн
та скJIадання проектiв мiсцевих бюджетiв на вiдповiдний piK.

Управлiння соцiалрного захисту населення

райдержадмiнiстрацii

TepMiH: упродовж 20t9 - 202I poKiB


