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Основні питання:  

• Що таке ґендерна рівність 

• Що потрібно знати про ґендерну політику 

• Чому ґендерна політика визначена серед 
пріоритетних напрямів роботи Українського Уряду  

• Яка роль органів місцевого самоврядування та 
Асоціації міст України у впровадженні  ґендерної 
політики та забезпеченні ґендерної рівності 

 



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 
 

Ґендерна політика– політика, спрямована на 
досягнення ґендерної рівності – або рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 
 

Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», стаття 1  «Визначення понять» 

 

 Стаття 3 «Основні напрями державної 
політики щодо забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків» 



Законодавче забезпечення 
державної ґендерної політики 

Закон «Про 
забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 

жінок і чоловіків» 
(2005 р.) 

Закон «Про 
запобігання та 

протидію 
домашньому 
насильству» 

(2018 р.) 

Закон «Про засади 
державної політики 

запобігання та протидії 
дискримінації» (2012 р.) 

 

Закон «Про 
протидію 
торгівлі 

людьми» 
(2011 р.) 

Національна стратегія у 
сфері прав людини та  

План Дій на її виконання 
(2014  та 2015 р.)  

 



Ґендерна політика  - пріоритет Уряду. 
Актуальні нормативно-правові документи 

Річна національна 
програма під егідою Комісії 
Україна – НАТО на 2018 рік. 
Розділ «Ґендерна рівність» 

Державна соціальна програма 
забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 
(постанова КМУ № 273 від 11. 04. 2018) 

Стратегія реформування системи 
управління державними фінансами на 
2017-2020 роки (розпорядження КМУ , 
142-р. від 08.02.17) – застосування ГОБ 

План заходів з виконання Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони 

План пріоритетних дій 
уряду на 2018 рік 
(розпорядження КМУ №244 
від 28.03.2018)   



Пріоритетні завдання Уряду у сфері 
ґендерної політики: 2018 рік 

Оновлення Національного 
плану дій на виконання 
резолюції РБ ООН 1325 
«Жінки. Мир. Безпека» 

Вдосконалення механізму 
здійснення ґендерно-
правової експертизи 

Розробка Національного 
плану дій на виконання 

рекомендацій Комітету ООН 
про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок  

Децентралізація та застосування 
інструментів ґендерного інтегрування та 

реалізація ґендерної політики на 
місцевому рівні (ГОБ, аудити доступності) 

Ґендерна інтерграція в вищих 
навчальних закладах сектору 

безпеки та оборони  

Розробка нормативно-правових 
документів на виконання Закону «Про 
запобігання та протидію домашньому 

насильству» 

Розробка Комунікаційної стратегії з 
питань забезпечення ґендерної рівності 

Прийняття стратегії упровадження 
ґендерної рівності та недискримінації      

у сфері освіти  
«Освіта – ґендерний вимір - 2020 



Напрями державної ґендерної 
політики 

- утвердження ґендерної рівності;  

- недопущення дискримінації за ознакою статі;  

- застосування позитивних дій;  

- запобігання  та  протидію насильству за 
ознакою статі  

- забезпечення рівної участі  жінок  і  чоловіків  
у  прийнятті суспільно важливих рішень  

  
 Закон «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» 

 



Напрями державної ґендерної 
політики 

- забезпечення рівних   можливостей  жінкам  і  
чоловікам  щодо поєднання професійних та 
сімейних обов'язків;  

- підтримка сім'ї,  формування  відповідального  
материнства  і батьківства;  

- виховання і   пропаганда  культури ґендерної 
рівності, просвітницька  діяльність у цій сфері;  

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

 
 Закон «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» 

 



Органи місцевого самоврядування: 
ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНІВ, ДЕРЖАВНИХ 
ПРОГРАМ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

 - забезпечення надання  жінкам  і  чоловікам  рівних  прав   та можливостей 
- виконання  загальнодержавних   та   регіональних програм з питань 

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

- створення умов для поєднання жінками і чоловіками професійних і сімейних 
обов'язків 

- забезпечення доступних соціально-побутових  послуг, організацію дошкільного 
виховання та забезпечення дитячого дозвілля 

- проведення просвітницької діяльності з питань ґендерної рівності, запобігання та 
протидії насильству за ознакою статі; 

- співпраця  з   громадськими  об’єднаннями  та  іноземними неурядовими  
організаціями; 

- участь у підготовці фахівців  
- дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у своїй діяльності. 
 
 

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

 
 
 



!!!!!!  Розробка стратегій та річних планів місцевого розвитку з врахуванням 
положень національних програм та планів 

Виконання  
загальнодержавних   та   
регіональних програм з 

питань забезпечення рівних 
прав та можливостей  жінок  
і чоловіків,  запобігання  та  

протидії насильству за 
ознакою статі 



Ґендерно-орієнтована діяльність на 
практиці 

Здійснення аудитів доступності  
  Пандуси на дорогах, доступ до громадських   установ, розвиток 

доступного транспорту (Донецька, Івано-Франківська області, Полтава 
) 

Приєднання до Європейської Хартії рівності жінок та чоловіків у житті 
місцевих громад  (Вінниця)  

 
Оцінка потреб в створенні установ соціального спрямування 

  Притулки для постраждалих від насильства, соціальних центрів, 
фінансування їх діяльності, ззабезпечення роботи соціальних працівників 

(Вінниця, Кривий Ріг, Харків). 
Розвиток інфраструктури 

  Забезпечення дитячими садочками, шкільними автобусами, 
центрами надання соціальних послуг 

Створення механізмів реагування на факти дискримінації за ознакою статі 
(наприклад, на сексистську рекламу)  
 
Застосування показників та індикаторів гендерного розвитку 
 

 



ОТГ, де є окремі програми з 
ґендерної рівності 

• ... Покровська ОТГ, Дніпропетровська обл. - Програма рівних прав 
і можливостей 2. Програма підтримки та розвитку фізичної 
культури і спорту 3. Програма щодо реалізації молодіжної 
політики 

• ... Бузька ОТГ, Миколаївська обл. - Соціальна комплексна 
програма підтримки сім'ї та дітей, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків Бузької сільської ради на період до 
2020 р. 

• ... Музиківська ОТГ , Херсонська обл. - Програма підтримки сім'ї, 
забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми 
Музиківської ОТГ на 2018-2021 роки ...  

• … Бобринецька ОТГ - створено ГБГ, інтегровано ґендерні 
індикатори в стратегію, створена ґендерно чутлива стратегія, 
включено ґендерний компонент до планування, обрана для 
аналізу сфера освіта (позашкільна освіта) та проведено додаткове 
анкетування дітей - отримувачів послуг, стосовно задоволеністю 
гуртками та секціями у громаді. 
 


