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Основні проблемні питання 
презентації

• Що таке «ґендерна рівність»

• Що потрібно знати про ґендерну політику

• Яка роль органів місцевої влади та асоціації міст 
України в сприянні досягненню  ґендерної рівності 
та забезпеченні ґендерного підходу у власній 
діяльності?

• Що і хто стоїть за анти-ґендерними рухами

• Чому деякі люди бояться терміну «ґендер»?



Що таке “ґендерна рівність

Ґендерна рівність – рівний правовий статус 
жінок і чоловіків та рівні можливості для його 
реалізації,  що дозволяє особам  обох статей   
брати   рівну   участь   у  всіх  сферах  
життєдіяльності суспільства

Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», ст.1



Ґендерна політика

Ґендерна політика (політика щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків) – політика, спрямована на 
досягнення ґендерної рівності – або рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків

Стаття 3 Закону «Основні напрями державної політики щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»



Напрями державної політики
- утвердження ґендерної рівності; 
- недопущення дискримінації за ознакою статі; 
- застосування позитивних дій; 
- запобігання  та  протидію насильству за ознакою статі, у тому 

числі всім проявам насильства стосовно жінок; 
- забезпечення рівної участі  жінок  і  чоловіків  у  прийнятті 

суспільно важливих рішень; 
- забезпечення рівних   можливостей  жінкам  і  чоловікам  щодо 

поєднання професійних та сімейних обов'язків; 
- підтримку сім'ї,  формування  відповідального  материнства  і 

батьківства; 
- виховання і   пропаганду  серед  населення  України  культури 

ґендерної рівності,  поширення  просвітницької  діяльності  у  цій 
сфері; 

- захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію 
за ознакою статі.



Стаття 12. Забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, запобігання 
та протидії насильству за ознакою статі 
органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування 



Повноваження органів місцевого самоврядування
- забезпечують надання  жінкам  і  чоловікам  рівних  прав   та можливостей,  запобігання та 

протидію насильству за ознакою статі;

- здійснюють виконання  загальнодержавних   та   регіональних програм з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей  жінок  і чоловіків,  запобігання  та  протидії насильству за 
ознакою статі;

- створюють умови для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних обов'язків; 

- забезпечують доступні соціально-побутові  послуги,  включаючи догляд за малолітніми 
дітьми, організацію дошкільного виховання та забезпечення дитячого дозвілля; 

- провадять просвітницьку   діяльність   з   питань  ґендерної рівності,  запобігання  та  протидії  
насильству за ознакою статі;

- співпрацюють   з   громадськими  об’єднаннями  та  іноземними неурядовими  організаціями  
щодо  забезпечення  рівності  прав  та можливостей  жінок і чоловіків, запобігання та протидії 
насильству за  ознакою  статі;

- беруть  участь  у  підготовці  фахівців  з  питань реалізації рівних  прав  та  можливостей  жінок  
і  чоловіків, запобігання та протидії  насильству за ознакою статі;

- дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй 
діяльності.



Як це можуть робити ОМС?
В  ОМС визначається  уповноважена  особа  (координатор) з питань  

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Виконання обов'язків уповноваженої особи (координатора) 
покладається на   одного із  заступників керівника іншого органу 
виконавчої влади. 

ОМС можуть утворювати  консультативно-дорадчі органи, призначати 
радників  з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.

Для координації  діяльності  суб’єктів та забезпечення здійснення 
таких заходів у місцевих державних  адміністраціях  визначаються  
відповідальні структурні підрозділи,  а  в  сільських, селищних, 
міських  та районних  у  містах  (у  разі  їх створення) радах -
відповідальні виконавчі органи.



Основні принципи роботи

Принципі «дійсної рівності», який включає в 
себе:

• Рівність можливостей;

• Рівність в доступі до можливостей;

• Рівноцінності результатів.

Принципі недискримінації

Принципі зобов’язань держави



Актуальні питання

1.Важливість представленості жінок в органах 
місцевого самоврядування

2.Включення до структури ОТГ посадової особи, яка 
відповідатиме за впровадження політики рівних 
прав та можливостей. Запровадження посад 
ґендерних радників/ць.

3. Включення ґендерно-чутливих цілей, завдань та 
показників в стратегічні документи громад: 
Стратегії розвитку, плани соціально-економічної 
розвитку, цільові програми та проекти 



Як ґендерно орієнтована діяльність 
виглядає на практиці?

Пандуси на дорогах
Доступ до громадських установ
Розвиток доступного транспорту
Розвиток інфраструктури, включаючи забезпечення 

дитячими садочками, школами, центрами надання 
соціальних послуг і не лише дітям або молодим 
сім’ям, але  й людям похилого віку.

Оцінка потреб в створенні соціальних закладів 
(притулків для постраждалих від насильства, 
соціальних центрів)

Забезпечення роботи соціальних працівників.



Як ґендерно орієнтована діяльність 
виглядає на практиці?

Створення механізмів реагування на факти 
дискримінації за ознакою статі

Незастосування дискримінації і сексизму
(наприклад, заборону сексистської реклами)

Включення ґендерно-дезагрегованих показників 
до статистики в ОТГ.

Впровадження та популяризування ґендерно-
орієнтованого бюджетування (ГОБ) на 
загальнодержавному і місцевому рівнях



Як ґендерно орієнтована діяльність 
виглядає на практиці?

Вироблення механізмів та практик реалізації 
прав жінок, які потенційно можуть стати 
жертвами подвійної дискримінації (жінки-ВПО; 
жінки передпенсійного віку; жінки, які 
проживають у сільській місцевості тощо).

Здійснення освітніх заходів і популяризація теми.

Проведення інформаційних кампаній серед 
населення про суть та зміст ґендерної
політики. 



Антиґендерні рухи

• Заперечення ґендерної рівності як суспільної 
цінності та принципу прав людини

• Спотворення змісту понять «ґендер», 
«ґендерна рівність», «ґендерна політика» 

• Маніпулювання зазначеними поняттями і 
протиставлення сучасних та традиційних 
цінностей (що таке останнє, не пояснюється). 

• Залякування громадян
• Ланцюжок: права жінок – ґендерна рівність –

домашнє насильство – порушення прав дітей –
звернення на ДГЛ – ювенальна юстиція –
усиновлення дітей – сексуальна орієнтація

• Зв’язок анти ґендерних рухів з РФ. 



Ґендерна рівність є насправді 
показником нашого відходу від 
“руського миру”, від тоталітарності!!!!


