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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» 
(АМУ) об’єднує 833 міські, селищні та сільські громади, в тому числі 393 об'єднані 
територіальні громади (ОТГ). АМУ заснована у 1992 році. Має 24 регіональні відділення. З 
2002 року АМУ входить до складу Ради європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR) та 
всесвітньої організації «Об'єднані міста та органи самоврядування» (UCLG). 



ФАКТИ ПРО АМУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ 
ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

 Асоціація міст України започаткувала напрям із забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків завдяки співпраці з Федерацією канадських
муніципалітетів у 2010 році. З цього часу АМУ приділяє особливу увагу питанням у
цій сфері, організовує заходи в межах проектів зі своїми партнерами, наприклад:
Global Affairs Canada, USAID, Рада Європи тощо.

 Асоціація міст України сприяє підписанню громадами України Європейської хартії
рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад;

 Асоціація міст України сприяє підвищенню обізнаності посадовців місцевого
самоврядування у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків;

 Асоціація міст України бере участь у напрацюванні пропозицій до нормативно-
правових актів України, що стосуються забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків;

 Асоціація міст України підписала Меморандум з UNICEF та іншими зацікавленими
сторонами для підтримки ініціативи муніципалітетів, дружніх до дітей та молоді, та
Меморандум про взаєморозуміння з UNICEF.



ДІЯЛЬНІСТЬ АМУ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ 
ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ З 2010 РОКУ

 Створені та працюють Комітет та Секція АМУ із забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків - навчальні поїздки, тренінги, засідання;

 Стратегії АМУ щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 АМУ організувала три Всеукраїнських форуми для посадових осіб місцевого
самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

 Введена квота для участі жінок в Правлінні АМУ;

 24 пілотних проекти в громадах-членах АМУ, що сприяють участі жінок в економічному та
політичному житті громад - великих та малих; ще обрано для фінансування 9;

 Видання кращих практик;

 Тренінги для персоналу АМУ;

 Участь у місцевих та міжнародних заходах щодо забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків;

 Відкритий масовий онлайн-курс «Гендерно орієнтоване бюджетування для розвитку
громад», що розпочався 15 листопада 2018 року на платформі «Прометеус»
www.prometheus.org.ua (спільно з проектами USAID, Швеції, а також «ООН Жінки»)

http://www.prometheus.org.ua/


АМУ СПРИЯЄ ПІДПИСАННЮ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ХАРТІЇ 
РІВНОСТІ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ У ЖИТТІ МІСЦЕВИХ 

ГРОМАД: 

- Вперше провела офіційну презентацію Хартії у 2014 році за
участі Голови Комітету з гендерної рівності Ради
європейських муніципалітетів та регіонів. Хартія
передбачає застосування гендерного бюджетування.

- Підтримала пілотні проекти з розробки Плану реалізації
Хартії в громадах;

- Надає консультації громадам щодо підписання Хартії;
- Відстежує кількість підписантів, збирає підписані документи
та передає Раді європейських муніципалітетів та регіонів
(більше 60 громад підписали Хартію);
- 6 грудня 2018 року – Перший всеукраїнський форум міст-

підписантів Хартії. 12 грудня 2019 року – Другий форум
- Сторінка у Facebook: «Європейська хартія рівності жінок і

чоловіків у житті місцевих громад-UA»



ГЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ
БЮДЖЕТУВАННЯ І АМУ

 Презентація методу на Форумах АМУ, на засіданнях Секції

 Профінансовані проекти по ГБ в мм.Черкаси і Вознесенськ; гендерні паспорта - Вінниця, Кривий
Ріг, Житомир, Харків; гендерна мапа Сєвєродонецька, гендерний аналіз Івано-Франківська
(спільно з канадськими проектами МЕРМ та ПРОМІС)

 Масовий онлайн-курс «Гендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад», Який
розпочався 15 листопада 2018 року на платформі «Прометеус» www.prometheus.org.ua (спільно
з проектами USAID, проектом ГОБ (Швеція), а також «ООН Жінки»). Курс отримав рекомендацію
Міністерства соціальної політики України. Зареєстровано 8011 осіб, сертифікатів - 5976 (74,60%)
осіб.

 Вебінар з гендерно орієнтованого бюджетування в рамках проекту ПУЛЬС спільно з проектом
ГОБ.

 За підтримки Проекту ПРОМІС представники трьох міст-партнерів проекту, які є членами АМУ,
пройшли навчання і провели гендерний аналіз місцевих бюджетів, це призвело до змін в їх
бюджетних програмах (Мелітополь, Горишні Плавні та Івано-Франківськ). Планується
продовжити підтримку цих міст, а також забезпечити навчання і консультаційну підтримку в ще
п'яти містах (Миргород, Кременчук, Первомайськ, Хмільник, Коломия). Цю діяльність проводить
зовнішня сертифікована тренерка з питань гендерного бюджетування, яка і надалі буде
підтримувати міста протягом всього процесу.

 Інші міста / селища / села самостійно беруть участь в проектах міжнародної технічної
допомоги, а також беруть участь в заходах АМУ.



Дякуємо за увагу!

Асоціація міст України
www.auc.org.ua

Детальніше за процесом підписання Хартії в Україні 
стежте у Facebook: Європейська хартія рівності жінок і 

чоловіків у житті місцевих громад-UA

http://www.auc.org.ua/
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