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Розділ 1. Пріоритети, досягнення, проблеми та невдачі
1. Основні досягнення, проблеми та невдачі у процесі реалізації ґендерної
рівності та розширення прав і можливостей жінок за останні 5 років
ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ
У період з 2014 по 2019 роки, незважаючи на серйозні виклики, пов’язані з окупацією
Російською Федерацією окремих територій Донецької та Луганської областей та спробою
анексії Криму, відбулись важливі позитивні зміни у сфері забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків. У 2014 році Україна ратифікувала Угоду про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з
атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони, тим самим визначивши
курс на євроінтеграцію. Сторони, серед іншого, зобов’язалися посилити діалог та
співробітництво щодо забезпечення гідної праці, політики зайнятості, безпечних та
здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального залучення,
ґендерної рівності та недискримінації. Зокрема, щодо забезпечення ґендерної рівності та
рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання,
економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень. Вперше до
Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО Указом Президента
України у 2018 та 2019 роках включено питання забезпечення імплементації резолюції
Ради Безпеки ООН 1325 (2000) „Жінки, мир, безпекаˮ та 1612 (2005) „Діти у збройних
конфліктахˮ та інших відповідних резолюцій. У цьому ж році Урядом затверджено
Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир,
безпекаˮ на період до 2020 року.
Одним із основних досягнень є розширення антидискримінаційного законодавства та
удосконалення нормативно-правової бази з питань ґендерної рівності. Зокрема, було
ухвалено закони: „Про запобігання та протидію домашньому насильствуˮ (№ 2229-VIII,
2017, Далі - “Закон про домашнє насильство”), „Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами” (№ 2227-VIII, 2017), „Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час
проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових
формуванняхˮ (№ 2523-VIII, 2018). Внесено зміни до Закону України «Про забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (№ 2866-IV, 2018, Далі - “Закон про
ґендерну рівність”).
У 2018 році ґендерні питання було вперше внесено до Плану дій Уряду на 2018 рік, таку ж
ініціативу продовжено у 2019 році. Вони були закріплені у таких документах: Державній
соціальній програмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період
до 2021 року (№ 273-2018-п, 2018, Далі - “Програма з ґендерної рівності”), Національному
плані 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 (№ 634-2018-р, 2018, Далі 7

“НПД по СІДО”), оновленому Національному плані дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ на період до 2020 (№ 113-2016-р, 2018, Далі “НПД по 1325”). Ці документи орієнтовані на досягнення Цілей сталого розвитку ООН на
період до 2030 року. Крім політичної волі уряду, до розробки і ухвалення цих документів
доклалися і зобов'язання України по Угоді про асоціацію з ЄС, оскільки вона сприяли
посиленню антидискримінаційного законодавства, зокрема у питанні доступу до праці та
соціальних послуг.
Ґендерний компонент інтегровано до важливих стратегічних документів:














Національної стратегії у сфері прав людини (№ 501, 2015, Далі - “Стратегія з прав
людини”) та план дій з її реалізації (2015)
Стратегії подолання бідності (№ 161-р, КМУ, 2016) та Плани дій з її реалізації (2016, 2017,
2018)
Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 (2016)
Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки
(№ 142-2017-р, 2017) та План заходів з її реалізації (2017)
Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва на період до 2020 року (№ 504-р,
2017)
Плані заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення
(№ 469-2018-р, 2018)
Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року
(№ 1027-р, 2018)
Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на
період до 2022 (№ 688-р, 2018) та План заходів з її реалізації (2018)
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень
щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (№ 944-р, 2018, Далі - “Стратегія
по ВПО”) та План заходів з її реалізації
Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України
(№ 1071, 2017)
Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року
(№ 1023-р, 2017)
Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018- 2021 роки (№ 779-р, 2017)

Розроблені та прийняті важливі підзаконні галузеві нормативні документи, що забезпечують
ґендерну рівність та права жінок, зокрема:
● постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997 затверджено
новий удосконалений “Порядок проведення ґендерно-правової експертизи, відповідно до
якого таку експертизу проводять усі розробники нормативно-правових актів”
● наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1 затверджено Методичні
рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно-орієнтованого підходу в
бюджетному процесі
● наказом Координаційного центру надання безоплатної правової допомоги Міністерства
юстиції України від 22.11.2018 № 95 затверджено ґендерну стратегію системи надання
безоплатної правової допомоги «Рівні партнери»

8

● наказом Координаційного центру надання безоплатної правової допомоги Міністерства
юстиції України від 12.03.2019 № 33 затверджено Методичні рекомендації щодо
ідентифікації випадків ґендерної дискримінації та механізм надання правової допомоги.
Укріплено національний механізм забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків. З 2017 року координацію взаємодії центральних органів виконавчої влади з
питань ґендерної рівності було включено до повноважень Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе. Це
забезпечило узгоджене впровадження ґендерної політики на найвищому рівні. Також було
введено посаду Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики.
З 2019 року почато ґендерний аудит ключових міністерств. Такий аудит наразі
проходять Міністерство соціальної політики України за підтримки Міжнародної організації
праці та Міністерство закордонних справ України за підтримки Програми ООН Жінки.
Протягом 2019 року заплановані ґендерні аудити й інших міністерств та відомств, за
результатами яких буде розроблено й затверджено внутрішні плани дій із оптимізації
внутрішньогалузевої структури управління питаннями ґендерної рівності.
Проходять таргетовані навчання управлінців з питань ґендерного інтегрування,
проведення ґендерно-правової експертизи, ґендерного бюджетування.
Активувалась діяльность громадських організацій, які займаються захистом прав
людини, ґендерної рівності та питаннями розширення прав і можливостей жінок, відбулась
як реакція на збройну агресію Російської Федерації. Для прикладу, тільки протягом 2017
року Українським жіночим фондом надано 69 грантів громадським організаціям на суму
близько 4,5 млн грн. У 20-ти громадах на Донбасі створено 58 груп самодопомоги, до
діяльності яких залучено 456 осіб, підтримано створення 11 нових жіночих неурядових
організацій, більше 5000 представників громадських організацій взяли участь у тренінгах.
Для налагодження системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю,
підвищення якості підготовки рішень з питань, що стосуються суспільно-економічного
розвитку держави, реалізації та захисту прав і свобод громадян, задоволення їх
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів проводяться
консультації з громадськістю. Зміцнення державно-приватного партнерства у сфері
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі шляхом
здійснення проектів соціального замовлення громадським об’єднанням, є одним із
завдань Державної програми на період до 2021 року.
Уряд здійснює ефективні кроки з розширення доступу жінок до оплачуваної праці та
підвищення економічної спроможності жінок. У 2018 році на ринку праці України
спостерігалися позитивні зрушення щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття,
зокрема серед жінок. За даними Державної служби статистики у 2018 році рівень офіційної
зайнятості зріс як в цілому по країні (з 56,1% до 57,1%), так і серед жінок (з 51,4% до
52,5%). Рівень безробіття (за методологією МОП) скоротився з 9,5% у 2017 році до 8,8%
9

економічно активного населення у 2018 році. Серед жінок рівень безробіття скоротився з
7,7% до 7,4%. Розширюється антидискримінаційне законодавство, що регулює рівні
можливості жінок та чоловіків у сфері підвищення економічної спроможності та доступу до
гідної праці. Цей пріоритет відображено, зокрема у таких документах як Державна
програма з ґендерної рівності, НПД з ліквідації дискримінації та Стратегії подолання
бідності, а також ряді галузевих документів, прийнятих МОЗ, НАДС, та МВС (Див. Питання
6).
Активно розбудовується нова система запобігання та протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статі, де належна увага приділяється
реагуванню на кожен випадок насильства та їх профілактиці. Оновлення системи,
розширення мережі надання послуг та підвищення їх доступності для постраждалих
розпочалося у межах гуманітарного реагування у зв’язку з бойовими діями на Сході
України, а згодом посилилося після прийняття у грудні 2017 року Законів України № 2229
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» та «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації
положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». Нове законодавство втілює дух
Стамбульської конвенції, а система національних дій базується на чотирьох колонах
Конвенції (запобігання, захист, покарання, інтегрування до політик). Забезпечено ґрунт
для належного захисту постраждалих, попередження нових випадків насильства,
притягнення кривдників до відповідальності (у тому числі, кримінальної), розбудови
скоординованих політик на усіх рівнях. Розроблені, прийняті та набули чинності 13
підзаконних актів (Додаток 4), що унормовують запобігання та протидію домашньому
насильству і насильству за ознакою статі, що дало змогу осучаснити систему міжвідомчої
взаємодії. Об’єднані зусилля усіх залучених секторів, зважаючи на децентралізацію. Зміни
до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
вперше в Україні запропонували визначення насильства за ознакою статі, яке, в цілому,
відповідає міжнародно-визнаній концепції ґендерно зумовленого насильства. Просякнуті
єдиною ідеєю та принципами, зазначені закони спрямовані на формування ефективної
системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі
згідно стандартів Стамбульської конвенції. Отже, протягом 2018 року вибудовується
стратегія захисту права жінок і дівчат на життя без насильства, яка ґрунтується на цілком
новій філософії відносин держави і людини та відповідає базовим міжнародним
стандартам.
Завдяки удосконаленню національного механізму міжвідомчої взаємодії у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству, кількість звернень до правоохоронних
органів з приводу вчинення домашнього насильства зросла. Так, з початку 2018 року, коли
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» набрав чинності,
кількість звернень на підконтрольній Україні територіях зросла на 23 тисячі (2017 рік – 92,1
тис., 2018 рік – 115,5 тис.). Це свідчить про позитивну тенденцію розуміння жінками факту
порушення їхніх прав, зростання рівня довіри до органів державної влади.
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За даними МОЗ рівень материнської смертності за останнє десятиріччя стабільно
зменшується: з 15,74 на 100 000 у 2014 до 11,79 на 100 000 у 2017 році. Зменшується
також і кількість пологів та кількість абортів на рік. Серед причин цієї динаміки можна
виділити кілька факторів. По перше, МОЗ затвердило клінічні протоколи, що базуються на
доказовій медицині. По-друге, у 2015 році МОЗ створило комісію з дослідження випадків
материнської смертності (2015) і приділило особливу увагу покращенню ситуації у цьому
питанні. По-третє, МОЗ проводило роботу у напрямку допомоги дівчатам та жінкам та у
плануванні сім’ї і попередженню небажаної вагітності.
Частково завдяки здійсненим крокам, на сьогодні вже можна говорити про суспільний
запит на ґендерну рівність. Національне опитування щодо рівності чоловіків та жінок,
виконане у 2018 році Національним демократичним інститутом (НДІ) в Україні на
замовлення Офісу Віце-прем’єр-міністра із питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України показало, що і чоловіки, і жінки в Україні прагнуть бачити зміни в
традиційних ролях чоловіків та жінок. 77% українців стверджують, що рівність між
чоловіками та жінками важлива для них. 71% респондентів вважають, що чоловіки та
жінки мають бути рівною мірою залучені до сімейного життя, і лише 40% погоджуються,
що поточна ситуація є такою1.
ОСНОВНІ ВИКЛИКИ
Війна Росії проти України ще більше розширила коло жінок, які стикаються з множинною
дискримінацією та потребують нових видів соціальної допомоги. Це майже 1,5 млн
внутрішньо переміщених осіб, серед яких 60% жінок, сім’ї загиблих та безвісті зниклих
учасників бойових дій, де тепер діти виховуються без батька.
Проблемою залишається низька представленість жінок на рівні прийняття рішень у
суспільному, політичному та економічному житті. Як наслідок, жінки мають обмежені
можливості впливати на прийняття рішень, що стосуються їхнього життя, життя їхніх громад
та всієї країни. Незважаючи на введення квот щодо представництва осіб однієї статі у
списках кандидатів у депутати в Парламент та місцеві ради, що призвело до незначного
збільшення представництва жінок у Парламенті (на 3%) та у місцевих радах (на 2%),
політичне представництво жінок залишається диспропорційно низьким: 12% у Парламенті,
15% в обласних радах, 24% в районних радах, 28% у міських радах. На виборах до
Верховної Ради України 2014 року фактично у списках 20 із 29 зареєстрованих партій,
поданих до ЦВК, кількість жінок була менша передбаченої Законом. Під час місцевих
виборів практично усі партії дотрималися норми Закону про представництво не менше
третини жінок у виборчих списках, проте це не дозволило отримати відповідне
представництво жінок на рівні обраних депутатів, оскільки кандидатки-жінки переважно
були розміщені наприкінці списку.
Великим викликом є також розрив у економічній спроможності між жінками та
чоловіками. Ця проблема є комплексною та складається з ряду вужчих питань, кожне з
яких потребує вирішення. Зберігається високий рівень ґендерної сегрегації (горизонтальної
1
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та вертикальної) на ринку праці. Поширене дискримінаційне ставлення роботодавців до
працівниць-жінок як на рівні працевлаштування, так і кар’єрного зростання. Це зумовлює як
розрив у розмірі заробітної плати у розмірі 25%, так і нерівні можливості отримання доступу
до економічних ресурсів, а також відмінності в якісних характеристиках зайнятості і
соціальному статусі жінок і чоловіків.
Поширена вікова дискримінація жінок на ринку праці, в першу чергу жінок старших за 45
років, жінок віком до 35 років, вагітних жінок та жінок з маленькими дітьми. В цілому на
ринку праці фіксується чітко окреслена вікова асиметрія зайнятості, де у віці до 35 років
вагові частки у структурі зайнятих «молодих» вікових груп у чоловіків перевищують
аналогічний показник для жінок, а після 40 років ситуація стає зворотною. Віковий відрізок,
на якому переважають чоловіки, припадає на час, коли жінки народжують дітей та
доглядають за ними. Таке становище містить приховані ґендерні проблеми зайнятості.
Часто працедавці, приймаючи рішення про прийом на роботу, відмовляють жінкампретенденткам через те, що вони можуть у молодому віці піти у відпустку, пов’язану з
народженням дитини та подальшим доглядом за нею.
Має ґендерні особливості й така характеристика робочої сили як освіта. Питома вага
зайнятих жінок з вищою (повною, базовою та неповною) освітою значно більша, ніж у
чоловіків, у 2017 році їх складала відповідно 60,2% проти 41,9%. Незважаючи на те, що
освітній рівень жінок вищий, рівень їх зайнятості, як і раніше, залишається нижчим, ніж у
чоловіків. Водночас, концентрація жінок у ланці «гуманітарної», а чоловіків – у ланці
«природничої» та «технічної» освіти стає суттєвою складовою ґендерно розбалансованої
політики зайнятості.
Продовжує залишатися викликом ґендерно-стереотипна професійна орієнтація на жіночі
та чоловічі професії у системі середньої та вищої освіти, так і при перепідготовці і
навчанні безробітних жінок та чоловіків у службі зайнятості. Для розв’язання проблеми за
даними Державної служби зайнятості вживаються заходи для викорінення стереотипів
щодо „жіночихˮ та „чоловічихˮ професій, ухвалюються акти, розробляються рекомендації
та проводиться навчання працівників і працівниць центрів зайнятості, інспекції праці,
організацій роботодавців та профспілок щодо протидії дискримінації під час
працевлаштування та на робочому місці, а також розробляються та вживаються заходи із
сприяння працівникам з сімейними обов’язками.
Недостатній рівень розвитку соціально-побутової інфраструктури та системи інституційної
підтримки працівників з сімейними обов’язками та значна різниця у кількості часу, який
чоловіки та жінки витрачають на домашню роботу, досі є важливим чинником, що обмежує
економічні можливості жінок. Бракує обліку репродуктивної роботи та неоплачуваної
домашньої роботи, що переважно виконуються жінками. Більш сприятливі форми якісного
поєднання професійних та сімейних обов’язків, такі як гнучкий робочий час, дистанційний
режим роботи тощо, досі мало поширені й недостатньо закріплені в національному
трудовому законодавстві. Перешкодою в їх запровадженні стають усталені підходи до
режиму роботи працівників (що стосуються графіків змінності, графіків виходу на роботу,
рішень про встановлення п’яти- чи шестиденного робочого тижня, поділу робочого дня на
частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, гнучкого режиму роботи тощо),
12

що потребують перегляду, а також внутрішні переконання роботодавців. Складнощі
виникають з обліком відпрацьованого часу за таких режимів роботи, регулюванням якості
виконаних робіт, визначенням форм і систем оплати праці, забезпеченням безпеки праці.

Відчутною проблемою також є тінізація зайнятості. Із загальної кількості неформально
зайнятого населення жінки складають близько 40%, що знижує їх рівень соціальної
захищеності та можливості скористатися законодавчо забезпеченими соціальними
гарантіями. Ця проблема особливо гостра для жінок, що проживають у сільській
місцевості.
Застарілі ґендерні стереотипи зараз активно пропагуються антиґендерними
ініціативами. Так, протягом 2017-2019 років до Президента України, Парламенту, Уряду,
Ради національної безпеки та оборони та спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків надходили численні ідентичні звернення від ряду організацій, а також окремих
місцевих рад. У зверненнях містилися вимоги щодо захисту „традиційних сімейних
цінностейˮ, відмови від ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська
Конвенція), поданої Урядом до Парламенту; вилучення слова „ґендерˮ з нормативноправових актів. Ці кампанії стали на заваді у ратифікації Стамбульської Конвенції, а також
спричинили неприйняття Стратегії впровадження ґендерної рівності та недискримінації у
сфері освіти “Освіта: ґендерний вимір 2020” (Далі – “Освітня ґендерна стратегія”),
розробленої 2016 року. Учасники та учасниці першої Міжнародної конференції високого
рівня «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед»
(листопад 2018 р., м. Київ), ініційованої Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції, організованої на базі Платформи з протидії гібридним
загрозам Україна-НАТО відзначили використання анти-ґендерних ініціатив як інструмента
гібридної війни, яка ведеться Росією проти України. Метою цих ініціатив є завада єдності в
українському суспільстві.
Важливою проблемою лишається недостатня правова обізнаність громадян з питань
ґендерної дискримінації; їх недостатня поінформованість щодо процедур, органів та
установ, які протидіють дискримінації за ознакою статі у різних сферах – від запобігання
домашньому насильству й до протидії порушенню їх трудових прав за ознакою статі на
робочому місці. Часто вони не можуть діагностувати прояви ґендерної дискримінації у
сімейному житті (у т.ч. випадки насильства), на роботі та у суспільстві. Для розв’язання
цієї проблеми удосконалюється відповідне законодавство, розширюється мережа Центрів
безоплатної правової допомоги, діють органи з протидії дискримінації (наприклад,
Експертна рада з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі при
Мінсоцполітики), проводиться інформаційна робота щодо роз’яснення прав і можливостей
жінок.
Серйозним викликом лишається проблема ґендерно-зумовленого насильства. В умовах
збройного конфлікту в країні, який є різновидом насильства, гостро актуалізувалася і
проблема домашнього та інших видів насильства, зокрема щодо жінок та щодо дітей.
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Через викликані військовими діями стреси, тривогу та пост-травматичні психологічні стани
цивільне населення, що перебувало в зоні військових дій, зокрема жінки і діти, що були
залучені чи були свідками зумовленого війною насильства, мають вищий ризик зазнати,
стати свідками або практикувати насильство щодо членів родини чи щодо себе, а також в
громадських місцях. Широке розповсюдження в останні роки набуло насильство щодо / та
серед дітей, в тому числі ґендерно-зумовленого насильства у школах та афілійованих зі
школою установах, зумовили прийняття у січні 2019 року Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» № 2657-VIII,
від 18.12.2019 року.
Викликом лишається ідентифікація та подолання інших видів ґендерно-зумовленого
насильства, зокрема сексуальні домагання, насильство і цькування на робочому місці,
сексуальне та акушерське насильство.
Нарешті, існує брак статистичних даних з розподілом за статтю у більшості галузей
ґендерної політики, за винятком демографічної та медичної статистики. Є нестача
людських та технічних ресурсів для обробки таких даних у разі їх введення. Необхідне
фінансування для формування великих масивів баз даних, відповідна комп'ютерна техніка
і на центральному, і на місцевому рівні, а також відповідний кадровий потенціал.
КРОКИ НАЗАД
З'явилася тенденція зниження представництва жінок на місцевому рівні у ході
децентралізації. Реформа децентралізації, яка впроваджується в Україні, з одного боку,
створює умови для комфортного, якісного та безпечного життєвого простору для розвитку
жінок і чоловіків, дівчат та хлопців та є цілком позитивною. Кошти місцевих бюджетів
вперше складають 52% бюджету країни. Натомість, якщо до початку реформи
децентралізації у 2016 році серед голів сільських та селищних рад жінки становили
близько 50 відсотків, то на сьогодні, серед голів об’єднаних територіальних громад, які
наділені широкими повноваження щодо розподілу фінансових ресурсів в громаді, лише 15
відсотків жінок.
Також варто визнати, що наразі перед державою стоїть великий обсяг роботи щодо
питань ґендерної рівності, а також зайнятості та праці у контексті Угоди про Асоціацію з
ЄС, а також по прийнятих державних програмах. При цьому такий великий обсяг роботи
не підкріплений достатнім кадровим потенціалом, адже відбувається скорочення
інституційного апарату, що займається питаннями ґендерної рівності, в результаті
утворюється брак виконавчого апарату з питань ґендерної рівності як на регіональному
так і на центральному рівні.
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2. П’ять основних пріоритетів у справі прискорення прогресу щодо прав
жінок та дівчат в Україні за допомогою законів, політик і/або програм за
останні 5 років?
+
+
+
+
+
-

Рівність та недискримінація у правовому полі та доступ до правосуддя
Якісна освіта та безперервне підвищення кваліфікації для жінок та дівчат
Викорінення бідності, сільськогосподарська продуктивність та харчова безпека
Викорінення насильства проти жінок та дівчат
Доступ до охорони здоров'я, включаючи сексуальне та репродуктивне здоров'я та
репродуктивні права
Політична участь та представництво
Право на працю та права на робочому місці (зокрема ґендерний розрив в оплаті праці,
фахова сегрегація, кар'єрне зростання)
Жіноче підприємництво та жіночі підприємства
Неоплачувана турбота та домашня праця / поєднуваність роботи та сім'ї (наприклад,
оплачувана відпустка по догляду за дитиною, послуги турботи)
ґендерно-чутливий соціальний захист (універсальна охорона здоров'я, готівкові виплати,
пенсії)
Основні послуги та інфраструктура (вода, каналізація, енергія, транспорт тощо)
Посилення жіночої участі у забезпеченні сталого розвитку навколишнього середовища
ґендерно-чутливе бюджетування
Включення жінок у електронні та фінансові сфері
ґендерно-чутливе зниження ризиків катастроф та посилення стійкості
Зміна негативний суспільних норм та ґендерних стереотипів

Удосконалення та розробка нового антидискримінаційного законодавства сприяла
усуненню ґендерних диспропорцій у таких напрямах:
Викорінення насильства проти жінок та дівчат
Україна традиційно демонструє значний прогрес у регіоні на шляху до викорінення
насильства проти жінок і дівчат. У 2001 році вона першою із країн Східної Європи
закріпила боротьбу із насильством у сім’ї у якості напряму державної політики, прийнявши
Закон України «Про попередження насильства в сім’ї». Втім, тодішнє законодавство не
містило всеохоплюючого визначення насильства щодо жінок і ґендерно зумовленого
насильства, не передбачало ефективного цивільно-правового захисту постраждалих
тощо.
Збройний конфлікт на Сході України та гуманітарна ситуація, що виникла, загострили
необхідність скоординованого забезпечення потреб найбільш вразливих категорій жінок
та дівчат-підлітків, зокрема шляхом зміцнення міжвідомчих систем координації, захисту,
попередження та розширення доступу до правової, медичної та соціально-психологічної
допомоги для осіб, які постраждали від ґендерно зумовленого (зокрема домашнього)
насильства. Починаючи з 2015 року, з метою забезпечення належної уваги до кожного
випадку насильства на територіях, уражених збройним конфліктом2 у гуманітарному
2

Території Східних областей, підконтрольні уряду України

15

контексті, за підтримки міжнародних партнерів (зокрема ФНООН) було запроваджено та
відпрацьовано моделі сервісів: притулки для постраждалих, мобільні бригади соціальнопсихологічної допомоги, бригади поліцейського реагування (“Поліна”), кабінети первинної
медико-психологічної допомоги. Прийнято рішення про створення цілодобової «гарячої
лінії» Мінсоцполітики з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. Ці
напрацювання лягли в основу подальшого зміцнення національного механізму реагування
на домашнє та ґендерно зумовлене насильство. Мережа таких закладів була розширена,
а їх робота стандартизована, що збільшило й надалі збільшить кількість жінок, яким
надано допомогу. Станом на 01.04.2019. створено 33 такі заклади. З них: 21 центр
соціально-психологічної для осіб, постраждалих від насильства, та 13 притулків для жінок,
що стали жертвами домашнього насильства.
Гостро постало питання вироблення нового механізму взаємодії при здійсненні заходів із
запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, жорстокому
поводженню з дітьми та надання допомоги постраждалим від усіх видів насильства з
урахуванням міжнародних підходів та стандартів.
Прийнятий у грудні 2017 року Закон України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» регламентує організаційно-правові засади протидії цьому явищу та визначає
основні напрями реалізації відповідної державної політики. Закон робить акцент на
пріоритетності захисту дитини (дитина – свідок (очевидець) насильства вважається
постраждалою дитиною); розширює коло осіб, насильство між якими вважається
домашнім насильством; розширює перелік суб’єктів, що здійснюють заходи із запобігання
та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та їх повноваження;
передбачає широке залучення до цього процесу громадськості. Нарешті, цей Закон
криміналізує домашнє насильство. Розширено коло відповідальних суб’єктів: долучено
органи охорони здоров’я, системи освіти, юстиції, правосуддя; посилено роль
правоохоронців та соціальних служб. Ці нововведення заклали умови для ефективної
превенції насильства та системної розбудови мережі сучасних спеціалізованих послуг
постраждалим.
Також внесено зміни до Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків», якими закріплено поняття «насильство за ознакою статі» та його
визначення, а також створено підґрунтя для формування механізмів запобігання та
протидії ґендерно-зумовленому насильству.
Щоб уможливити практичне застосування законодавства щодо запобігання та протидії
домашньому насильству, у відповідність з ним було приведено чинні нормативноправові документи, а також розроблено нові:

●

●

затверджено Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання
та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (2018), який дав
змогу осучаснити систему міжвідомчої взаємодії з урахуванням децентралізації та
розширення кола дотичних суб’єктів, а також визначити повноваження і
відповідальність на всіх рівнях – від територіальної громади до Уряду.
прийнято низку підзаконних актів, якими врегульовано діяльність спеціалізованих
служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або
насильства за ознакою статі: 1) мобільної бригади соціально-психологічної
допомоги (2018), 2) притулку (2018), 3) Кол-центру Мінсоцполітики з питань протидії
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торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за
ознакою статі та насильству стосовно дітей (2018)
затверджено створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього
насильства та насильства за ознакою статі (2019), який забезпечить регулярний
збір відповідних дизагрегованих даних, контролювати надання комплексної та
своєчасної допомоги постраждалим, попереджувати повторні випадки насильства,
та контролювати якість та своєчасність надання послуг
посилено можливості поліцейського реагування на випадки домашнього
насильства: запроваджено механізм винесення термінового заборонного припису
щодо кривдника та оцінки ризиків повторного вчинення насильства (2018)
затверджено типову навчальну програму „Запобігання та протидія домашньому
насильствуˮ первинної професійної підготовки поліцейських (2018)
забезпечено координацію уповноважених підрозділів поліції із системою надавачів
послу;
затверджено Типову програму для кривдників (2018), спрямовану на зміну
насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, не-агресивної
моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних
вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов’язків, викорінення
дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків
затверджено Концепцію Державної соціальної програми запобігання та протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року
(2018), що передбачає комплексні дії, спрямовані на зменшення масштабу
домашнього насильства
врегульовано процедуру виявлення, реагування на випадки домашнього
насильства і взаємодії педагогічних та медичних працівників з іншими органами та
службами

У грудні 2017 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Кримінального
та Кримінально-процесуального кодексів України з метою реалізації положень
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу з цими явищами». Про серйозну увагу, яку було приділено
проблемі, непрямо свідчить той факт, що проект відповідного Закону було зареєстровано
за підписами досить великої групи (44 особи) народних депутатів України, які
представляють різні фракції і групи. А про певні виклики щодо його імплементації
(впровадження) – період набрання ним чинності (11 січня 2019 року, за винятком окремих
положень, які набрали чинності 12 січня 2018 року) безпрецедентно тривалий, адже
юридична спільнота мала належним чином підготуватись до їх належного застосування.
Ухвалені зміни, серед іншого, стосуються криміналізації домашнього насильства,
примушування до шлюбу, незаконного проведення аборту або стерилізації,
запровадження обмежувальних заходів щодо особи, яка вчинила домашнє насильство, а
також кримінальної відповідальності за невиконання обмежувальних заходів або
обмежувальних приписів та непроходження програми для кривдників. Закріплено
сучасний підхід до злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи;
запроваджено концепцію «добровільної згоди» та факт «проникнення» як розмежування
між зґвалтуванням та іншими формами сексуального насильства.

17

У сукупності сформовані політики є комплексними та значно просувають Україну на шляху
до викорінення всіх форм насильства щодо жінок та дівчат.
Право на працю і рівність на робочому місці
У 2015 році Кодекс законів про працю України доповнено статтею 2-1 «Рівність трудових
прав громадян України», яка забороняє будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема
порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав
працівників залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, ґендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного
походження, віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на
ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця проживання, членства
у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, участі у страйку, звернення або
наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки
іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з
характером роботи або умовами її виконання.
Розширенню економічних можливостей жінок та їх доступу до раніше заборонених
професій сприяло:
* прийняття Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової
служби у Збройних Силах України та інших військових формуванняхˮ. Відповідно до
Закону особам обох статей надаються рівні можливості щодо укладення контракту на
проходження військової служби, визначивши, що жінки можуть укладати контракт на
проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій
службі. Жінкам надається рівний доступ до посад і військовий звань.
* скасування у 2017 році наказу Міністерства охорони здоров'я №256 "Про затвердження
Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці жінок", що діяв із 1993 року і встановлював перелік з
понад 450 професій, заборонених для жінок (крім розділу щодо гірничних робіт, яка
втратить чинність з дати, з якої Україна денонсує Конвенцію про використання праці жінок
на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45).
* прийняття наказу Міноборони № 627 від 13.12.2018 «Про затвердження переліків
військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і
старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців»,
що відкриває для військовослужбовців-жінок близько 300 військово-облікових
спеціальностей, у тому числі і “бойові” (із близько тисячі). Зокрема, такі посади як водій,
санінструктор, начальник диспетчерського пункту, радіотелефоніст, гранатометник,
командир бойової машини, командир відділення, кулеметник, мінометник, начальник
відділення (керівник підрозділу), снайпер, стрілець, технік, інструктор, начальник
медпункту. Посади, які наказ залишає закритими для жінок: мінер, сапер, всі посади
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високо мобільних десантних військ, всі посади танкових підрозділів, всі посади морського
флоту, більшість посад авіації.
Станом на грудень 2018 року кількість жінок, які проходили службу і працювали у
Збройних силах України складала близько 22,3%, у тому числі: військовослужбовців-жінок
– понад 10%; цивільного персоналу – понад 12%. Цей відсоток стабільно зростав з 2013
року. Близько 7 тисяч жінок-військовослужбовців отримали статус учасника бойових дій.
На посадах державної служби чисельність жінок становить: в апараті Міноборони – 47,4%,
у тому числі на посадах керівного складу близько 9%; у частинах безпосереднього
підпорядкування Міноборони – 62%, у тому числі на посадах керівного складу – більше
16%.
* прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації,
перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» № 792 (2018).
Згідно постанови, для кращого врахування потреб жінок і чоловіків при працевлаштуванні
запроваджено нові підходи до надання Державною службою зайнятості сервісних послуг.
Впроваджено інститут кар’єрного радника, який дозволить забезпечити індивідуальний
підхід до кожного клієнта служби зайнятості, якісне надання послуг з планування кар’єри з
урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи; профілювання
безробітних та шукачів роботи для оцінки можливості їх працевлаштування з урахуванням
навичок, кваліфікацій та надання адресних послуг для повернення таких осіб на ринок
праці; індивідуальні плани надання послуг та працевлаштування, які будуть спільною
програмою дій кар’єрних радників та зареєстрованих безробітних, що міститимуть спільні
зобов’язання обох сторін щодо пошуку роботи та забезпечуватимуть індивідуальний
супровід і організацію надання послуг.
* прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
розроблення та затвердження професійних стандартів” № 373 (2017). Це сприятиме
підвищенню професійного рівня працівників, підготовці кадрів у відповідності до потреб
роботодавців. Прийняті основні нормативні акти, необхідні для запровадження та
ефективного функціонування системи підтвердження результатів неформального
навчання.
Ґендерно-орієнтоване формування бюджету
У 2017 році вперше ґендерне бюджетування інтегровано в стратегічних документах
Міністерства фінансів України, які стали основою впровадження ґендерного підходу в
нормативно-правові акти, які застосовуються у бюджетному процесі. Зокрема, Урядом
схвалено Стратегію управління державними фінансами на 2017-2021 роки, частиною якої
є ґендерно орієнтоване бюджетування та План заходів з її реалізації (2017). А
Міністерство фінансів України затвердило “Методичні рекомендації щодо впровадження
та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі” (2019).
Проект „Ґендерно-орієнтоване бюджетування в Україні” впроваджується з 2014 року в
Мінсоцполітики, МОН, Мінмолодьспорт, МОЗ, Мінкультури, Державній службі статистики,
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Мінфіні. І, відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи
управління державними фінансами на 2017-2020 роки (затверджено розпорядженням КМУ
від 24.05.2017 № 415), проект реалізується за двома основними напрямами - удосконалення системи результативних показників для чіткого відображення рівня
досягнення стратегічних цілей та задоволення потреб отримувачів державних послуг, у
тому числі шляхом запровадження ґендерно орієнтованого підходу, у результаті якого
було внесено зміни до наказів Мінфіну щодо системи результативних показників;
- оптимізація типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів та удосконалення
системи результативних показників, зокрема шляхом запровадження ґендерно
орієнтованого підходу, у результаті якого було внесено зміни до відповідних нормативноправових актів.
Зниження ризику лих і відновлення сталості з врахуванням ґендерних аспектів
У 2016 році Урядом затверджено Національний план дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ на період до 2020 року. Цим Уряд визнав активну
участі жінок у подоланні, попередженні конфліктів та миробудівництві, звернув особливу
увагу на проблему ґендерно зумовленого насильства.
Враховуючи результати перших років реалізації цього плану, до нього внесено зміни
(2018):
● розширено коло виконавців та бенефіціарів;
● посилено інституціоналізацію та локалізацію;
● включено заходи щодо покращення інфраструктурних та матеріально-технічних
умов для служби жінок та забезпечення участі;
● посилено складову, яка стосується протидії сексуальному насильству, пов’язаному
з конфліктом; включено заходи із розроблення спецкурсів та навчальнометодичних матеріалів з ґендерних проблем освіти у надзвичайних ситуаціях;
● розширено заходи щодо проведення навчань для суб’єктів виконання
національного Плану дій;
● проведення незалежного моніторингу та оцінки;
● посилено інформаційний компонент;
● внесено зміни щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під
час проходження військової служби до законів України „Про Статут внутрішньої
служби Збройних Сил Україниˮ, та „Про військовий обов’язок і військову службуˮ
(2018);
● особам обох статей надано рівні можливості щодо укладення контракту на
проходження військової служби (жінки можуть укладати контракт на проходження
військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі);
● військовослужбовцям-жінкам надано доступ до всіх військово-облікових
спеціальностей рядового, сержантського і старшинського складу, у тому числі
бойових (2018);
● військовослужбовці-жінки можуть призначатися на всі офіцерські посади, крім тих,
на які розповсюджуються законодавчі обмеження з урахуванням можливих ризиків
для продуктивного здоров’я (2017);
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●

скасовано обмеження прийому жінок на навчання до вищих військових навчальних
закладах та військово-навчальних підрозділів закладів вищої освіти (2018).

Більшу частину цивільного населення, на яких негативно впливає військовий конфлікт,
складають жінки, діти та внутрішньо переміщені особи. У 2016 було створено орган у
системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику з питань тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя
– Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
України.
Для розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб Урядом затверджено Комплексну
державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян
України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції в інші регіони України (2015). Метою Програми є:
● допомога у вирішенні проблем ВПО, сприяння інтеграції та соціальній адаптації
таких осіб за новим місцем проживання;
● допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та
реалізації потенціалу;
● забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки;
створення передумов для компенсації завданої їм майнової (матеріальної) та
моральної шкоди;
● створення сприятливих умов для добровільного повернення на місця попереднього
проживання (за умови повного фактичного припинення бойових дій на територіях,
на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).
Стратегія інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень
щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року (затверджена розпорядженням
КМУ від 15 листопада 2017 р. № 909-р та План заходів з реалізації
Стратегії (затверджений розпорядженням КМУ від 21 листопада 2018 р. № 944-р)
спрямовані на створення ефективних інструментів державного управління, задоволення
нагальних та постійних потреб внутрішньо переміщених осіб. Ці документи містять суттєву
гендерну складову та передбачають ряд ефективних заходів, спрямованих на дотримання
прав жінок-внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей. Зокрема, фактор гендеру
планується враховувати у розробці та виконанні усіх заходів, передбачених планом дій.
Поставлено задачу протидії гендерно зумовленому насильству.
Участь у політичній діяльності та представництві
У 2015 році ухвалено Закон України „Про місцеві вибори”, відповідно до якого
представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у
багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30 відсотків загальної
кількості кандидатів у виборчому списку. Цей закон продовжив зміни, спрямовані на
забезпечення ґендерно збалансованого політичного представництва, закладені Законом
України „Про політичні партії в Україні” (2013), що вводив квоти на мінімальний рівень
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представництва осіб однієї статі у виборчих списках політичних партій не менше 30-ти
відсотків.
Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних
процесах та прийнятті суспільно-важливих рішень передбачає Національна стратегія у
сфері прав людини (2015) та План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав
людини (2015).
Збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та
місцевих рад (міст обласного значення) стало завданням затвердженої Урядом Державної
соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період
до 2021 року (2018) та Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, адаптованих для
України (2019).

3. Заходи для запобігання дискримінації і заохочення прав жінок та дівчат,
які зазнають множинних форм дискримінації за останні 5 років
+ Жінки, що живуть у сільській місцевості
- Жінки-представниці корінних народів
+ Жінки з расових, етнічних та релігійних меншин
+ Жінки з інвалідністю
+ Жінки, що живуть з ВІЛ
- Жінки з різними сексуальними орієнтаціями та гендерними ідентичностями
+ Молоді жінки
- Жінки старшого віку
- Жінки-мігрантки
+ Жінки-біженки та внутрішньо переміщені особи
- Жінки у гуманітарних контекстах
У 2018 році в Україні проведено перші парламентські слухання “Запобігання та протидія
дискримінації жінок з вразливих соціальних груп”, які викликали значний суспільний
резонанс. Представники Уряду відзначали, що жінки з інвалідністю, жінки похилого віку,
особливо у сільській місцевості, внутрішньо переміщені жінки, ВІЛ-позитивні, наркозалежні
жінки, а також жінки із національних меншин стикаються з множинною дискримінацією, а
нерівність між жінками і чоловіками все ще підтримується стереотипами про їх соціальні
ролі, що підживлюють фактичну нерівність між жінками і чоловіками в економічній,
політичній, інших сферах. Це вимагає винести ситуацію жінок, що зазнають множинної
дискримінації, на політичний порядок денний, та будувати державну політику ґендерної
рівності з фокусом на вразливі групи населення. За результатами парламентських
слухань були розроблені рекомендації центральним та місцевим органам виконавчої
влади щодо запобігання та протидії дискримінації жінок з вразливих соціальних груп, які
зазнають множинного дискримінаційного навантаження.
Терміни „дискримінація за асоціацією”, „множинна дискримінація” та „віктимізація”
визначені в законопроекті „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
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гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом
Європейського Союзу)” (2016), що прийнятий Парламентом у першому читання.
Заходи щодо покращення становища жінок та дівчат, які зазнають множинних форм
дискримінації включено до завдань Національної стратегії у сфері прав людини (2015),
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир,
безпекаˮ на період до 2020 року, Державної соціальної програми забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року (2018).
На виконання заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок,
наданих до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок (2017) Уряд розробив і затвердив Національний план
дій (2018). Документ містить заходи, спрямовані на покращення становища таких
вразливих груп, як сільські жінки, внутрішньо переміщені жінки, жінки в зоні бойових дій,
жінки ромської національності, дівчатка, сільські жінки, жінки з інвалідністю та жінки
похилого віку, ЛБТ- жінки.
Згідно Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на
квітень 2019 року було взято на облік 1 373 675 переселенців з тимчасово окупованих
Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей та АР Крим, серед
яких 60% склали жінки. Жінки, які перемістилися на підконтрольну територію, стикаються
із низкою труднощів. Як правило, жінки переїжджають разом із дітьми, тоді як чоловіки
частіше за жінок залишаються на тимчасово непідконтрольній території чи працюють у
інших населених пунктах задля матеріального забезпечення родини. Таким чином, на
жінок лягає більша відповідальність за щоденну турботу за родиною. Жінки переважають
серед безробітних із числа переселенців і складають 66%.
Ґендерний аналіз результатів Всеукраїнського опитування щодо дотримання прав ВПО3
демонструє, що значно більша «відповідальність» та додаткове навантаження
по забезпеченню виховання неповнолітніх дітей лежить на жінках-ВПО (27,1% чоловіків
проживає разом з дітьми до 18 років та 41,6% жінок) – ґендерний розрив 14,5%. Також
жінки перебувають у економічно-вразливішому стані: втричі частіше ніж чоловіки жінкиВПО проживають з багатодітними родинами, майже вдвічі частіше – у малозабезпечених
та на 9 % частіше проживають у сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Подібна ситуація складається і з зайнятістю. Серед опитаних респондентів менше
половини (40,7%) повідомили, що працюють (мають роботу / зайнятість), а саме 46,1 % –
чоловіків та 35,9 % – жінки; 60,5 % жінок та 53,8 % чоловіків – вказали щомісячну адресну
допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання як
джерело доходу родини. Це може свідчити про те, що цей вид допомоги важливіший
для жінок-ВПО, вони його частіше оформляють і користуються. Жінки-ВПО суттєво більше
відчувають брак коштів, ніж чоловіки-ВПО та більше змушені заощаджувати.
ґендерний аналіз результатів Всеукраїнського опитування щодо дотримання прав ВПО.
Опитування проводилося Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка
з 27 вересня по 24 жовтня 2017 року в 24‑ х областях України та м. Києві.
3
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У 2014 році в Україні прийнятий пакет законодавчих актів, який дозволив забезпечити
соціальну допомогу, покриття витрат на проживання та отримання пенсій та сприяння в
працевлаштуванні внутрішньо переміщеним особам. Для надання допомоги щодо
покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,
починаючи з 2014 року, з державного бюджету виділено 13 161,8 млн. грн. Починаючи з
2017 року, такі виплати були збільшені для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо
переміщених осіб, дітей та особам, які отримують пенсії, багатодітним сім’ям, студентам
денної форми навчання закладів вищої освіти та учням закладів професійно-технічної
освіти, які досягли 18-річного віку.
У 2015 році для надання консультації на місцевому та національному рівнях задля
вирішення проблемних питань переселенців розпочала діяти мережа радників з питань
ВПО. Проект реалізується з ініціативи Мінсоцполітики у співпраці з громадськими
організаціями.
Діє Національна гаряча лінія для ВПО. Робота безкоштовної «гарячої лінії»
забезпечується ГО Донбас SOS. Вона функціонує за підтримки проекту „Сприяння
відбудові та сталому розв’язанню проблем внутрішньо переміщених осіб та
постраждалого від конфлікту населення в Україніˮ, який фінансується Європейським
Союзом та впроваджується Представництвом МОМ в Україні.
У 2017 році був проведений ґендерний аналіз дотримання прав внутрішньо переміщених
осіб. Опитування проведено у 24-х областях України Українським інститутом соціальних
досліджень. У рамках проекту „Відповідь на загрози соціальній безпеці внаслідок
конфліктуˮ Мінсоцполітики спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні проведено
дослідження щодо оцінки потреб для довготривалої інтеграції ВПО у приймаючі громади з
фокусом на жінок (2016).
В Україні понад 2,6 млн людей мають різні форми інвалідності. Основні проблеми, з якими
стикаються дівчата та жінки з інвалідністю в Україні – це архітектурна недоступність та
брак розумного пристосування громадського транспорту, вулиць, будівель, закладів
освіти, соціального захисту та охорони здоров’я, обмежені можливості у здобутті освіти і
працевлаштуванні, обмежена або відсутня обізнаність щодо потреб жінок з інвалідністю
серед місцевих постачальників послуг, національного законодавства та стандартів, стигма
та негативне ставлення, яке не дає змоги жінкам з інвалідністю брати участь у всіх сферах
громадського, політичного, економічного, культурного, соціального і сімейного життя.
В Україні розпочато процес реалізації моделі комплексної реабілітації. Вона дає
можливість отримати оптимальний комплекс реабілітаційних послуг за різними видами і
формами в одній установі. Така модель сприяє засвоєнню ними знань, умінь, навичок,
досягненню і збереженню їх максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних,
професійних здібностей. Станом на 01.01.2018 року функціонує 153 реабілітаційні
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установи, в яких отримали послуги із реабілітації 23 022 особи з інвалідністю. Частка
дівчат та жінок серед отримувачів реабілітаційних послуг 42%.
Закон „Про освітуˮ (2017) визначає розвиток інклюзивного освітнього середовища серед
засад державної політики у сфері освіти. Закон передбачає інклюзивне навчання у
закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з
особливими освітніми потребами. Прийнято низку галузевих нормативно-правових актів,
спрямованих на запровадження інклюзивного навчання у дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах. У 2016 році Уряд затвердив єдиний державний зразок документа
про здобуття базової освіти для дітей з легкими інтелектуальними порушеннями. Діти із
затримкою психічного розвитку розпочали навчатися в загальноосвітніх навчальних
закладах, де з 2017 р. почали створювати спеціальні або інклюзивні класи. Органам
місцевого самоврядування було рекомендовано перепрофілювати існуючі школиінтернати для дітей із затримкою психічного розвитку, перетворивши їх в інші типи
навчальних закладів (до 2020 року). З вересня 2016 року по червень 2018 року кількість
класів з інклюзивним навчанням виросла майже в 7 разів (у 2017/2018 навчальному році в
548 класах навчалося 990 учнів).
Проведено ґендерний аудит доступності осіб з інвалідністю у місті Краматорськ Донецької
області (2017). Цю роботу було здійснено Донецькою облдержадміністрацією,
Краматорською міською радою, ВГО „Національна асамблея людей з інвалідністю
Україниˮ та Донецькою обласною організацією людей з інвалідністю в межах спільного
проекту ПРООН – ООН Жінки „Відновлення врядування та сприяння примиренню в
постраждалих від кризи громадах Україниˮ.
Жінки, які живуть з ВІЛ стикаються з множинною дискримінацією через стать та їхній
статус. За результатами дослідження „Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна
рівність та права людини, ґендерне насильство, економічні і політичні можливості жінок,
які живуть з ВІЛ в Україніˮ (БО „Позитивні жінкиˮ, 2016 р.) третина жінок, які живуть з ВІЛ
потребують обізнаності щодо своїх прав та механізмів їх захисту. Станом на 01 січня 2019
року в Україні під медичним наглядом перебували 65 932 ВІЛ-позитивних жінки, з них 7289
жінок - з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція у 2018 році. У 2017 р. в
Україні зареєстровано 1 165 нових випадків ВІЛ-інфекції серед вагітних, це становить
44,7% від загальної кількості ВІЛ-позитивних вагітних (2606 жінок) та 21,9% від нових
випадків ВІЛ-інфекції серед жінок 15-49 років (5328 жінок).
Наразі в Україні наявні сприятливі умови щодо зупинення епідемії ВІЛ/СНІДу, як в межах
державного фінансування, так і в частині міжнародної фінансової допомоги. В Україні є
доступ до сучасних ліків проти ВІЛ за доступною ціною, мережа організацій, що
впроваджують лікування, соціальний супровід та громадський контроль.
75% ліків для ВІЛ-позитивних пацієнтів, у тому числі жінок, купує держава. Урядом
збільшено у два рази фінансування програм лікування ВІЛ-інфекції до 871 млн грн.
За оцінкою міжнародних організацій в Україні є все необхідне для виконання глобальної
стратегії ООН „Fast Track Cities (90 90 90)” щодо подолання ВІЛ/СНІДу у світі. Увага
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зосереджена на забезпечені прав ВІЛ-позитивних пацієнтів, у тому числі жінок, на
лікування відразу після встановлення діагнозу. Так, за останні 15 років досягнули 95%
охоплення профілактичними послугами вагітних жінок та у 9 разів знижено рівень передачі
ВІЛ від матері до дитини.
У жовтні 2018 року відбулась дводенна Міжнародна конференція високого рівня з
реалізації прав жінок-рома в Україні. Цей захід спів-організували Верховна Рада України,
Міністерство закордонних справ України та Ромський жіночий фонд «Чіріклі» за технічної
підтримки Проекту ООН Жінки. На заході обговорили практичні рекомендації та політики
задля ліквідації дискримінації щодо ромських жінок з особливим фокусом на питаннях
соціальних та політичних прав, а також ґендерних аспектів захисту та безпеки ромських
громад.

4. Чи вплинула кількість гуманітарних криз, викликаних конфліктами,
екстремальними погодними умовами або іншими подіями, на реалізацію
ППД у вашій країні?
Російсько-український збройний конфлікт загострив проблему ґендерно-зумовленого
насильства, зокрема щодо жінок та дівчат із зони бойових дій. Пов’язані з ним виклики
значно загострили потребу у наданні допомоги дівчатам та жінкам, членам їх родин,
постраждалих від різних видів насильства, й у створенні скоординованої системи
реагування на ґендерно зумовлене насильство та протидії йому. В гуманітарному
контексті із метою забезпечення потреб найуразливіших категорій жінок та дівчат, які
постраждали від збройного конфлікту на сході України, були запроваджені та
відпрацьовані моделі реагування: мобільні бригади соціально-психологічної допомоги,
пункти медико-психологічної допомоги, кризові центри і шелтери, запровадження інституту
місцевих консультантів (дорадників) з питань ҐЗН). На їх основі запроваджені сталі
координаційні механізми взаємодії на національному та місцевих рівнях.
Окремо слід зазначити появу внаслідок російсько-українського збройного конфлікту нових
категорій осіб, які потребують сфокусованої уваги з боку держави. По-перше, це
внутрішньо переміщені жінки, дружини та матері загиблих, полонених та безвісти зниклих
учасників бойових дій, постраждалі від сексуального насильства, пов’язаного з
конфліктом, жінки на окупованих територіях, жінки поблизу лінії розмежування та в районі
проведення АТО, а потім ООС, полонені, та волонтерки.
Ще одна нова категорія – жінки-учасниці бойових дій. На 1 серпня 2018 року Єдиний
реєстр учасників АТО зафіксував: серед учасників бойових дій (УБД) жінки становлять
3,5% - 12010 осіб; серед УБД із інвалідністю – жінок 1% або 33 особи. Найбільший
відсоток жінок-УБД серед особового складу Національної поліції (12,2%), Служби безпеці
України (6,7%), Державної служби надзвичайних ситуації (6,4%), Служби зовнішньої
розвідки (5,1%). Чисельно найбільше жінок-УБД серед особового складу,
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підпорядкованого Міністерству оборони України – 8027 (3,4% від загального особового
складу).
За даними дослідження інтеграції жінок-військовослужбовців проведеного громадськими
активістками у 2018 році4, значна частина ветеранок, особливо тих, що служили у
добровольчих батальйонах, усе ще має проблеми з офіційним оформленням, а отже й з
отриманням пільг, можливим тільки за наявності юридичного статусу учасниці бойових
дій. Оскільки законодавство визначає великий спектр пільг для учасників бойових дій - від
безоплатного отримання ліків та лікарських засобів, безоплатного забезпечення
санаторно-курортним лікуванням і до 75-відсоткової знижки на оплату за користування
житлом та комунальних послуг, безкоштовного отримання земельних ділянок тощо, - їх
відсутність стає великою втратою у економічному становищі ветеранок. Крім цього, на
становище ветеранок впливає усе ще недостатній рівень інтеграції ґендерних питань та
питань прав жінок у програми, що регулюють становище військовослужбовців, та
учасників бойових дій.
Внаслідок збройного конфлікту відбулось погіршення соціально-економічного стану
східних регіонів України, що мало негативний вплив на економічні можливості жінок цих
місцевостей. Загострення проблеми викликано такими негативними явищами, як
руйнування житлового фонду, соціальної інфраструктури та систем життєзабезпечення;
втрата населенням нерухомого та іншого майна, проблеми забезпечення населення цих
регіонів комунальними, медичними, освітніми, соціальними послугами зростання
чисельності населення у територіальних громадах східних регіонів України у зв’язку з
внутрішнім переміщенням; економічний занепад та зростання безробіття внаслідок
закриття та фізичного знищення підприємств тощо.
Враховуючи, що до 2014 року у структурі національної економіки Донецька та Луганська
області були найбільшими за своїм потенціалом5, деструктивні наслідки від розгортання
кризових явищ у східних регіонах України виявилися вкрай критичними. Це викликало
ланцюгову реакцію дисбалансу усіх макроекономічних показників економічного і
соціального розвитку східних регіонів України.
У 2017 році Урядом була затверджена Державна цільова програма відновлення та
розбудови миру в східних регіонах України. Вона передбачила стимулюючі заходи щодо
соціально-економічного розвитку територіальних громад цих областей, для підвищення
якості життя громадян через зміцнення їх спроможності та соціальної стійкості,
стимулювання економічної активності. Крім того, ця програма містить і ґендерну складову:
● Сприяння розбудові миру у територіальних громадах (Завдання ІІІ-1), що
передбачає збір дезагрегованих за ґендерними ознаками даних та ґендерночутливу комунікаційну кампанію з розбудови довіри у територіальних громадах.

4

«Невидимий батальйон 2.0»: повернення ветеранок до мирного життя: соціологічне дослідження//Інститут
ґендерних програм за підтримки ООН Жінки, К., 2018 р.
5 У загальному обсязі валового національного продукту частка Донецької області в 2012 році
становила 11,7%, Луганської – 4%; частка в експорті продукції - відповідно 19,6 і 5,6%; частка
зайнятого населення - відповідно 9,7 і 4,9% загального показника в Україні.
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●

●
●

Створення нових робочих місць та підвищення рівня зайнятості населення
(Завдання ІІ-9), насамперед найбільш вразливих груп шляхом заходів,
спрямованих на розвиток лідерських навичок жінок, та підтримку відкриття
власного бізнесу жінками із сільської місцевості (індикатор - кількість жінок, які
розпочали власну справу.
Підвищення спроможності місцевих органів влади (Завдання ІІІ-9) шляхом
здійснення заходів із ґендерно-чутливого планування та бюджетування.
Посилення безпеки в територіальних громадах та здійснення заходів щодо
запобігання ґендерно обумовленому насильству (Завдання ІІІ-15) шляхом тренінгів
з ГЗН для правоохоронних органів Донецької та Луганської областей (Індикатор кількість місцевих представників правоохоронних органів, які пройшли навчання з
питань ГЗН, кількість тренінгів для ЗМІ та ГО з ВПО та ГЗН).

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4762,322 млн. гривень, у тому числі
2223,553 млн. гривень – за рахунок коштів державного бюджету, 1224,969 млн. гривень –
місцевих бюджетів, 1313,8 млн. гривень – за рахунок інших джерел.

5.
П’ять основних пріоритетів у прискоренні прогресу щодо жінок і дівчат
в Україні за допомогою законів, політик і/або програм на майбутні п’ять років
+

Рівність та недискримінація у правовому полі та доступ до правосуддя
Якісна освіта та безперервне підвищення кваліфікації для жінок та дівчат
Викорінення бідності, сільськогосподарська продуктивність та харчова безпека
Викорінення насильства проти жінок та дівчат

+ Доступ до охорони здоров'я, включаючи сексуальне та репродуктивне здоров'я та
репродуктивні права
+ Політична участь та представництво
+ Право на працю та права на робочому місці (зокрема ґендерний розрив в оплаті праці,
фахова сегрегація, кар'єрне зростання)
- Жіноче підприємництво та жіночі підприємства
+ Неоплачувана турбота та домашня праця / поєднуваність роботи та сім'ї (наприклад,
оплачувана відпустка по догляду за дитиною, послуги турботи)
- ґендерно-чутливий соціальний захист (універсальна охорона здоров'я, готівкові виплати,
пенсії)
- Основні послуги та інфраструктура (вода, каналізація, енергія, транспорт тощо)
- Посилення жіночої участі у забезпеченні сталого розвитку навколишнього середовища
- ґендерно-чутливе бюджетування
- Включення жінок у електронні та фінансові сфери
+ ґендерно-чутливе зниження ризиків катастроф та посилення стійкості
- Зміна негативний суспільних норм та ґендерних стереотипів

Пріоритетами у прискоренні прогресу щодо ґендерної рівності Україна визначає задачі по
Цілях Сталого Розвитку 2030.
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Викорінення насильства проти жінок та дівчат
Щороку в Україні фіксують 96-140 тисяч звернень від постраждалих від насильства, 90% із
яких від жінки. Зокрема, за даними Мінсоцполітики, у 2017 році зареєстровано 96 245
звернень з питань, пов’язаних із домашнім насильством, з них 85 340 – від жінок, 10 005 –
від чоловіків, 900 – від дітей.
Крім уже запроваджених заходів, для більш ефективної протидії насильству проти жінок та
дівчат було розроблено та затверджено Концепцію Державної соціальної програми
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на
період до 2022 року (схвалена розпорядженням КМУ від 10 жовтня 2018 р. № 728-р), та
розпочато процес підготовки самої Програми. Очікується, що її основні заходи на найближчі
п’ять років будуть спрямовані на реалізацію основних принципів національного
законодавства з протидії насильству за чотирма пріоритетними напрямами:
● попередження – формування в українському суспільстві нульової толерантності до
насильства та посилення готовності протидіяти його проявам шляхом формування
скоординованої політики та подальшої розбудови системи комплексного реагування
на насильство, коли кожен випадок має належну увагу залучених суб'єктів, а також
підвищення обізнаності громад та чутливості фахівців;
● забезпечення постраждалих послугами та захистом – створення умов, за яких
постраждалі, незалежно від віку та стану здоров’я, мають доступ до комплексних
послуг, орієнтованих на їх потреби, та отримують їх. З цією метою заплановано
інтеграцію методології мінімального базового пакету послуг, орієнтованих на
постраждалих, у місцеві та регіональні програми і плани дій;
● притягнення кривдника до передбаченої законом відповідальності та змінення
моделі його поведінки;
● забезпечення сталості місцевих механізмів запобігання і протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі, розвиток механізмів державно-приватного
партнерства та соціального замовлення.
Відтак, наразі в Україні створено міцне підґрунтя для реалізації державної політики у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Планується
завершити розробку нормативно-правових актів для практичного застосування Закону
України „Про запобігання та протидію домашньому насильствуˮ; удосконалити статистичну
звітність щодо домашнього насильства та насильства за ознакою статі; організувати роботу
Кол-центру Мінсоцполітики з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії
домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей як на
національному, так і місцевих рівнях; розробити та затвердити комунікаційну стратегію
запобігання та протидії домашньому насильству.
Продовжиться навчання суддів, прокурорів, поліцейських та інших працівників
правоохоронних органів щодо застосування законодавства про криміналізацію домашнього
насильства. Планується широке залучення чоловіків до заходів із запобігання домашнього
насильства та насильства за ознакою статі. В умовах децентралізації посилюватиметься
роль місцевих громад у реагуванні на насильство. Активно запроваджуватимуться
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програми, спрямовані на зменшення ризику вчинення насильства у сім’ях та близькому
оточенні осіб, які безпосередньо зазнали травматичного впливу військового конфлікту.
Продовжиться реалізація Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки
ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року в частині, пов’язаній із протидією
ґендерног зумовленому насильству; та Національного плану дій з виконання рекомендацій,
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок в
частині, пов’язаній із навчанням суддів, прокурорів, поліцейських та інших працівників
правоохоронних органів щодо застосування ними законодавства про криміналізацію
домашнього насильства та протидію ґендерно зумовленому насильству.
Ціль 5 Сталого розвитку (ґендерна рівність) належить до цілей, які Україна визначила як
пріоритетну, а отже викорінення насильства щодо жінок і дівчат є одним із індикаторів
досягнення цієї цілі.
Оновлені положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України, які
посилюють відповідальність за скоєння домашнього насильства та насильства за ознакою
статі, потребують гармонізації із відповідним масивом чинних норм у соціальній сфері.
Участь у політичній діяльності
У 2014 році народними депутатами України та КМУ було розроблено та зареєстровано
кілька законопроектів спрямованих на розширення участі жінок у політичній діяльності.
· проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі)»,
реєстр. №3411,
· альтернативний проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо визначення кількості кандидатів однієї статі у виборчому списку)»,
реєстр. №3411-1
· та альтернативний урядовий проект Закону «Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», поданий
Кабінетом Міністрів України, реєстр.№3411-2, що пропонували різні механізми
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в політичному та
суспільному житті країни.
Рекомендований за основу законопроект № 3411, містить чітко виписані норми щодо
представництва обох статей: зокрема, встановлює обмеження щодо кількості
представників однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати на
парламентських та місцевих виборах (в першій п’ятірці не більше 60 і в кожній
наступній десятці не більше 70%).
Контроль за дотримання цих вимог покладається на виборчі комісії. Пропонується внести
відповідні зміни до законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
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щодо забезпечення певного рівня представництва у виборчих списках кандидатів у
депутати осіб тієї статі, яка менше представлена.
Проект нового Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112-1 (2015) ) передбачає
забезпечення партією у виборчих списках кандидатів присутність у кожній п’ятірці як
чоловіків, так і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі). У 2017 році законопроект
було прийнято у першому читанні. Планується подальша робота з його супроводу та
лобіювання, а також розширення мережі Шкіл лідерства для жінок-кандидатів у депутати,
проведення широких інформаційних кампаній для виборців, керівників партій, журналістів.
Важливо вказати, що ці законодавчі зміни є відповіддю й на суспільний запит. Останнє
національне опитування щодо рівності чоловіків та жінок, виконане Національним
демократичним інститутом (НДІ6) в Україні на замовлення Офісу Віце-прем’єр-міністра із
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України показало, що дві третини
українців бачать, що наразі в політичному житті країни домінують чоловіки, але лише 36%
вважають, що так має бути.
Право на працю і права на робочому місці
Одним із завдань Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом (ЄС), Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державамичленами, з іншої сторони, ратифікованої Україною у 2014 році є реформування трудового
законодавства з метою приведення його у відповідність до трудового права
Європейського Союзу, зокрема в частині ґендерної рівності і забезпечення прав жінок.
Відповідно до стандартів ЄС, викладених у Трудовому кодексі України норми
законодавства щодо трудових прав були доповнені переліком ознак, за якими
забороняється дискримінація у сфері праці. Зокрема: заборонено порушення принципу
рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників залежно від
статі, ґендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, сімейного та майнового стану,
сімейних обов’язків, інших ознак, не пов’язаних із характером роботи або умовами її
виконання. Ці норми було прийнято на виконання Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого розпорядженням КМУ
від 20 серпня 2014 р. № 805-р.
Забезпечення рівного доступу до державної служби та заборона всіх форм та проявів
дискримінації були обумовлені в новому Законі України «Про державну службу» від 10
грудня 2015 року № 889-VIII. В статті 4-1 (п.7). Серед принципів проходження державної
служби було закріплено положення про забезпечення рівного доступу до державної
служби, яке забороняє усі форми та прояви дискримінації, необґрунтованих обмеження чи
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переваги певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та під час її
проходження.
У сфері регулювання проходження жінками та чоловіками служби у Збройних Силах
України був ухвалений закон, що передбачає їх рівний доступ до посад і військових звань,
та рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби. Закон
скасовує необґрунтовані обмеження щодо служби жінок у військовому запасі та
проходження військових зборів жінками та чоловіками.
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, передбачалось щодо приведення
національного законодавства у відповідність до положень ряду «антидискримінаційних»
Директив Ради ЄС, викладених у Додатку ХI. до Глави 21 «Співробітництво у галузі
зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей», а саме директив №№:
- 2000/78/ЄC від 27 листопада 2000 року
- 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року
- 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 року
- 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року
- 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 року
- 2006/54/ЄС від 5 липня 2006 року
Три з них прямо регулюють питання рівного ставлення до жінок та чоловіків у сфері
зайнятості, професійній діяльності та доступі до праці:
- Директива Ради 2006/54/ЄС від 5 липня 2006 року про реалізацію принципів рівних
можливостей і рівноправного поводження щодо чоловіків та жінок у питаннях
працевлаштування і зайнятості (зі змінами).
- Директива 2000/78/ЄC від 27 листопада 2000 року про встановлення загальних
правил рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності
- Директива 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року про вжиття заходів із забезпечення
безпечних і здорових умов праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно
народили або годують груддю (десята окрема директива у значенні статті 16 (1)
директиви 89/391/ЄЕС)
На впровадження положень цих директив Уряд підготував та подав до Верховної ради
декілька імплементаційних законопроектів: проект нового Трудового кодексу України (№
1658 від 27.12.2014), проекти Законів України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії
дискримінації із правом Європейського Союзу)” (№ 3501 від 20.11.2015), “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України» (щодо трудових прав)” (№ 5511 від
08.12.2016), та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового
механізму дії колективних договорів” (№ 6632 від 22.06.2017).
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом
Європейського Союзу)» ставить за мету усунути законодавчі прогалини щодо
відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії
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дискримінації в Україні, забезпечити ефективний захист від дискримінації у відповідності
до міжнародних стандартів, та зміцнити спроможність відповідальних органів у сфері
антидискримінаційної політики.
Законопроект доповнює законодавство новими визначеннями, а саме «множинна
дискримінація», «віктимізація», «дискримінація за асоціацією», «розумне пристосування»
та «відмова у розумному пристосуванні». Також він обумовлює, що дискримінацією не є, а
саме:
- встановлення особливих вимог щодо певних ознак у сфері трудових відносин у
випадках, коли такі ознаки відповідно до особливостей трудової діяльності або умов, у
яких така діяльність здійснюється, становлять визначальну професійну вимогу, яка є
правомірною та об’єктивно обґрунтованою;
- додаткові гарантії у працевлаштуванні окремих категорій осіб, визначених
законодавством про зайнятість населення;
- здійснення заходів, спрямованих на встановлення рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків.
Проектом Закону пропонується внести відповідні зміни до Закону України “Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні”, Кодексу України про адміністративні
правопорушення, Кримінального кодексу України, відповідно до актів права ЄС,
імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію.
Законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо трудових
прав)” спрямовано на законодавче врегулювання питань відновлення порушених прав
осіб, які зазнали дискримінації у сфері праці, в тому числі на основі статі, сімейного стану,
тощо. Зокрема пропонується передбачити норми щодо недопущення дискримінації в
оголошеннях про працевлаштування та щодо надання права особам, які зазнали
дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав,
відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Проект передбачає внесення
відповідних змін до Кодексу законів про працю України, Закону України „Про зайнятість
населення” та Закону України „Про рекламу”. Дорожня карта законодавчого забезпечення
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2018-2019 роки передбачає
ухвалення обох цих законопроектів Верховною радою України до кінця 2019 року7.
Проектом Трудового кодексу України, який був прийнятий у першому читанні на
пленарному засіданні Верховної Ради України 05.11.2015, врегульовано питання
альтернативних форм організації праці – виконання працівником роботи дистанційно, у
тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних
технологій, та гнучкого режиму робочого часу.

Скорик М.М. Ґендерна дискримінація в доступі до праці та послуг: оцінка стану впровадження
Україною антидискримінаційних директив Ради ЄС. Аналітичне дослідження. – Київ, 2017. – 78 с. //
URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/2017_IRF.pdf
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В той же час, у зв’язку із затримкою розгляду Проекту у другому читанні Мінсоцполітики
застосовується альтернативний підхід до вирішення проблеми. Напрацьовуються
законодавчі ініціативи стосовно запровадження гнучких та дистанційних форм організації
праці, порядку та умов їх застосування. Планується передбачити додаткові пільги та
гарантії батькам, які виховують малолітніх дітей чи дітей з інвалідністю (право працювати
на умовах неповного робочого часу чи зі скороченою тривалістю робочого часу,
обмеження щодо залучення до нічних, надурочних робіт, на встановлення випробування
при прийнятті на роботу, направлення у відрядження тощо).
Мінсоцполітики розробляє законопроект, який передбачає розширення інструментарію та
заходів стимулювання зайнятості з акцентом на новітні інформаційні технології, зміну
підходів у роботі з суб’єктами ринку праці, інтеграцію у ринок праці економічно активного
населення, модернізацію підходів до поняття підходящої роботи та переходу до пошуку
прийнятної роботи, посилення страхових принципів виплати допомоги по безробіттю.
Нова модель державної політики зайнятості, зокрема передбачає:
● розвиток механізмів, що забезпечуватимуть мобільність, гнучкість та захищеність
жінок і чоловіків на ринку праці;
● впровадження нових активних заходів на ринку праці, спрямованих на задоволення
потреб роботодавців та працівників;
● створення умов для зацікавленості роботодавців у збереженні та створенні
робочих місць;
● впровадження системи професійного навчання впродовж життя;
● розвиток системи підтвердження кваліфікації, здобутої шляхом
неформального/інформального навчання;
● створення умов для повернення та реінтеграції трудових мігрантів в українське
суспільство.
Розробляються Методичні рекомендації для роботодавців та профспілок щодо включення
положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків у трудових
відносинах, до генеральної угоди, галузевих (регіональних) угод, колективних договорів.
Заходи на забезпечення рівності у трудових правах жінок і чоловіків, підвищення
економічної спроможності жінок містить Державна програма забезпечення ґендерної
рівності, та НПД з виконання заключних зауважень за CEDAW.

Зниження ризику лих і відновлення сталості з урахуванням ґендерних аспектів
Для запобігання, мінімізації та зменшення шкоди цивільному населенню, що постраждало
від збройних конфліктів та від застосування сили до нього Міноборони розробляється
Національна стратегія із захисту цивільного населення у збройних конфліктах. Документ
дозволить запровадити узгоджений, послідовний, скоординований та комплексний підхід
до захисту цивільного населення у діяльності усіх державних органів та інституцій України
для захисту прав і свобод людини в умовах збройних конфліктів. Планується адаптація та
використання системи індикаторів ООН раннього запобігання сексуальному насильству в
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умовах конфлікту. З урахуванням уроків впровадження Національного плану дій з
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ на період до 2020
року, які будуть відображені у державній доповіді, планується розроблення нового плану.
Буде продовжуватись інтегрування ґендерної складової у секторі безпеки і оборони.
Планується інтеграція державної політики забезпечення ґендерної рівності у процеси
реформування сектору безпеки і оборони України; підвищення рівня концептуального
розуміння ґендерної тематики особовим складом складових сектору безпеки і оборони
України; нарощування необхідного наукового потенціалу та набуття практичного досвіду
щодо забезпечення ґендерної рівності у секторі безпеки і оборони України на
стратегічному, оперативному та тактичному рівнях управління; включення ґендерної
тематики до системи підготовки та підвищення кваліфікації особового складу сектору
безпеки і оборони України; урахування ґендерного аспекту та забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків під час добору та просування по службі у складових сектору
безпеки та оборони України; покращення умов роботи та проходження служби для жінок у
складових сектору безпеки та оборони України. У Збройних Силах України буде
впроваджуватись інститут радників з ґендерних питань та здійснюватися підготовка
фахівців з питань ґендерної політики для залучення до участі у міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки, зокрема тих, що проводяться під егідою НАТО.
Офісом Віце-прем'єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції визначено
також більш специфічні виклики, що стоять перед українським суспільством, а також
заплановано кроки для роботи з цими проблемами. Зокрема йдеться про протидію
антиґендерним рухам, що створюють перепони для ґендерних перетворень, про
забезпечення ґендерної рівності у процесі децентралізації, про ґендерно-чутливу роботу у
контексті потреб безпеки та появи нових соціальних груп, що пов'язані зі збройною
агресією Росії, а саме ВПО та учасники АТО, а також про впровадження ґендерного
компоненту у діяльність судової, статистичної та бюрократичної системи. Повний перелік
цих викликів, а також запланованих кроків щодо їх вирішення подано у Додатку 5.
Неоплачуваний догляд та домашня робота/угоди щодо роботи і особистого життя
(наприклад, оплачувана відпустка по вагітності і пологах або відпустка по догляду
за дитиною, послуги по догляду)
Для регулювання праці домашніх працівників планується внести зміни до Кодексу законів
про працю України. На законодавчому рівні буде визначено статус таких працівників;
умови їх праці, права та гарантії з урахуванням особливого характеру виконуваної ними
роботи. Законопроект визначить особливості робочого часу та часу відпочинку домашніх
працівників, а також порядок припинення з ними трудових відносин. Таким чином, праця
неформально зайнятих жінок буде легалізована та забезпечить можливість їхнього
соціального захисту. Це також відкриє шлях до ратифікації Конвенції МОП № 189 про
гідну працю домашніх працівників.
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До завдань, визначених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС включено
реформування норм національного антидискримінаційного законодавства з метою
приведення його положень у відповідність із соціальним правом Європейського Союзу,
зокрема в частині узгодження професійних та сімейних обов'язків працюючих жінок та
чоловіків, визначених положеннями директив 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 р., 2004/113/ЄС
від 13 грудня 2004 р., 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 р., 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 р.:
· Директива 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 року про поступову реалізацію принципу
рівного ставлення до чоловіків і жінок щодо питань соціального забезпечення
· Директива 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року про реалізацію принципу рівного
ставлення до чоловіків і жінок щодо доступу і надання товарів і послуг
· Директива 2010/18/ЄС від 8 березня 2010 року про впровадження переглянутої
рамкової угоди щодо батьківської відпустки, укладеної UNICE, CEEP і ETUC, і
скасування Директиви 96/34/ЄС
· Директива 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 року про вжиття заходів із забезпечення
безпечних і здорових умов праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно
народили або годують груддю (десята окрема директива у значенні статті 16 (1)
директиви 89/391/ЄЕС)
Положення цих директив передбачають розширення можливості працівникам поєднувати
сімейне життя з професійним, врегулювання ситуації працюючих вагітних жінок і матерівгодувальниць груддю, перегляд системи соціального забезпечення з урахуванням
принципу рівності статей для всіх працюючих, самозайнятих, пенсіонерів, і, нарешті,
запровадження ґендерно збалансованого ставлення в доступі громадян до товарів і
послуг у сферах ЗМІ, реклами та освіти.
На їх реалізацію, розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України проект
Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання
додаткових гарантій, пов'язаних із поєднанням сімейних і трудових обов'язків” № 9045 від
05.09.2018.
Законопроект спрямовано на забезпечення рівних умов і можливостей для реалізації
батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей і догляду за ними, зокрема, в частині
поширення на батька права на встановлення за його бажанням в обов’язковому порядку
режиму роботи на умовах неповного робочого часу та на скорочену тривалість робочого
часу; обмеження щодо залучення працівників, які мають малолітніх дітей або дітей з
інвалідністю, до нічних і надурочних робіт, встановлення випробування при прийнятті на
роботу, направлення у відрядження тощо. Зокрема, пропонується зняти ряд прямих
заборон щодо залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і
направлення у відрядження жінок, які мають дітей віком до трьох років, що в свою чергу
створить сприятливі умови для підвищення продуктивності праці даної категорії осіб та
створить додаткові можливості для повноцінної реалізації ними свого права на працю.
Законопроект пропонує внести відповідні зміни до Кодексу законів про працю України та
Закону України «Про відпустки», щоб закріпити рівні умови та можливості для реалізації
батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей і догляду за ними.
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Крім того, в Україні до кінця 2015 року діяв трирічний Проект ЄС «Знову до роботи:
реінтеграція матерів і батьків до професійного життя після відпустки по догляду за
дитиною», що фінансувався Представництвом Європейського Союзу в Україні, та
впроваджувався громадською організацією «Ліга соціальних працівників України».
Основним бенефіціаром проекту стало Міністерство соціальної політики України. Проект
був спрямований на створення умов успішного повернення до роботи батьків і матерів
після відпустки по догляду за дитиною, а у довгостроковій перспективі – на сприяння
економічній рівноправності жінок і чоловіків.
За проектом, було опитано близько 120 українських підприємств, аби дізнатися їхні позиції
стосовно молодих батьків та їх адаптацію до ринку праці після народження дитини; та
близько 2000 батьків, що зверталися щодо цих питань за допомогою до відповідних
установ. Було апробовано ряд механізмів повернення батьків на ринок праці на діючих
підприємствах та установах. Було розроблено дорожню карту апробації кожного із
запропонованих 13 механізмів реінтеграції батьків. За результатами апробації,
розроблено методичні вказівки до застосування цих механізмів в умовах українських
підприємств, й у підсумку, розроблено модель реінтеграції батьків до професійного життя
після повернення з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Модель передбачає надання молодим матерям можливості пройти безкоштовне
навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації; стимулювання роботодавців
(шляхом дотацій) брати на роботу жінок, які виходять з відпустки та не можуть знайти
роботу за допомогою служби зайнятості; посилення відповідальності роботодавців у разі
дискримінації при прийомі на роботу; надання матерям можливості використовувати один
рік з трирічної відпустки в будь-який час до досягнення дитиною 8-річного віку, наприклад,
в перший рік школи; введення можливості для матерів, які перебувають у відпустці по
догляду за дитиною, працювати дистанційно. Розглянуто можливості запровадження такої
моделі на державному рівні.
З 2018 року Мінсоцполітики ініціювало пілотний проект із соціального захисту сімей з
дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства шляхом запровадження таких
форм державної допомоги родинам з дітьми:
· надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок
малюка”8
· відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”9;
· надання підтримки міст, об’єднаних територіальних громад, які долучилися до
міжнародної ініціативи “Громада дружня до дітей та молоді” та отримали статус
громади, дружньої до дітей та молоді;

Порядок надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” та
Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка”, затверджені постановою КМУ від 20 червня 2018 р. № 512
9
Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна
няня”, затверджено постановою КМУ від 30 січня 2019 р. № 68
8
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· безоплатне обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, у тому числі
на TORCH-інфекцію з метою попередження народження дітей з вродженими
вадами розвитку.
Центральні органи виконавчої влади розробили низку проектів нормативно-правових
актів, спрямованих на реалізацію зазначених ініціатив, й на забезпечення розвитку послуг
з догляду за дітьми за місцем проживання батьків у громадах.
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Розділ 2: Поступ у 12-х найважливіших сферах
Iнклюзивний розвиток, спільне процвітання та гідна робота
6. Які заходи ваша країна вжила за останні п’ять років для просування
ґендерної рівності щодо ролі жінок у оплачуваній роботі та зайнятості?
+

+
+
+
+
+

-

Посилили / впровадили закони та внутрішньо-організаційні політики та практики, що
забороняють дискримінацію у наймі на роботу, просуванні жінок у державному та
приватному секторах, а також забезпечують рівну оплату праці
Ввели / посилили ґендерно-чутливі політики щодо ринку праці (наприклад, освіта,
підвищення кваліфікації, субсидії)
Вжили заходів щодо попередження сексуальних домагань, у тому числі на робочому місці
Посилили права власності на землю
Покращили фінансову інклюзію та доступ до кредитів, у тому числі для самопрацевлаштованих жінок
Покращили доступ до сучасних технологій (включаючи дружні до клімату технології),
інфраструктури та послуг (включаючи сільськогосподарську освіту)
Підтримали перехід від неформальної до формальної зайнятості, включаючи правові
заходи та зміни політики з метою збільшення можливостей жінок, працевлаштованих
неформально
Розробили механізми для рівної участі жінок у прийнятті рішень в економічних установах
(наприклад, міністерства торгівлі та фінансів, центральний банк, національні економічні
комісії)

З 2017 року в Україні почав реалізовуватись п’ятирічний проект Міжнародної організації
праці під назвою «Інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні»
на 2017-2021 роки за підтримки уряду Данії. Проект спрямований на комплексне
вирішення проблем зайнятості та ринку праці на національному та регіональному рівнях,
зокрема вдосконалення механізмів управління ринком праці, розвиток професійних
навиків учасників ринку праці, зміцнення соціального діалогу. Проект передбачає три
напрями взаємодії:
1. Управління ринком праці та активна політика на ринку праці
2. Тристороннє партнерство і соціальний діалог
3. Створення сприятливих умов для сталого розвитку підприємств та підтримка
підприємництва
Метою проекту є покращення управління ринком праці, зменшення невідповідності
професійних навичок вимогам ринку праці, сприяння підприємництву та покращенню
соціального діалогу та інституційних спроможностей соціальних партнерів.
МОП розраховує надати підтримку 4 областям за допомогою концепції місцевих
партнерств зайнятості (МПЗ), модернізувати 3 навчальних плани професійно-технічної
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освіти, створити 5 нових послуг для 4 регіональних офісів Державної служби зайнятості,
здійснити підготовку 7 основних та 75 місцевих тренерів з програми МОП «Розпочни та
вдосконалюй свій бізнес», забезпечити навчання 4500 осіб на курсах підприємницької
діяльності, удосконалити інституційні спроможності соціальних партнерів для більш
плідного соціального діалогу та забезпечити навчання 240 осіб технікам колективних
переговорів і створити 5 платформ для ведення та укладення колективних переговорів на
галузевому рівні. У рамках цього проекту просуваються цілі протидії дискримінації при
наймі на роботу, просування ґендерної рівності, зокрема у питанні рівної оплати праці.
Крім того, проект МОП є рушієм розробки ґендерно-чутливих політик щодо ринку праці,
зокрема через освітні заходи і заходи підвищення кваліфікації для жінок.
Ряд заходів здійснюється також через
Кращі практики у регіонах: Житомир
державну службу зайнятості. Одним із
кроків у напрямі збільшення добробуту
* Міський центр зайнятості і ГО «Паритет» у
жінок з боку держави є підтримка
2016-2018 роках провели 20+ тренінгів з
підприємницьких ініціатив, зокрема серед
фінансової грамотності для пенсіонерок та
жінок. За даними державної служби
студенток.
зайнятості у 2018 році майже 1 000 жінок
отримала одноразову виплату допомоги
* 2017: відкрито Центру освіти дорослих
для жінок, які здобувають додаткові
по безробіттю та започаткували власну
важливі навички для підвищення
справу. Такі жінки-підприємиці склали
конкуренто-спроможності на ринку праці.
майже 50% осіб, що започаткували
власну справу після одноразової
допомоги. Державна служба зайнятості України надає профорієнтаційні послуги для
безробітних, у тому числі жінок. У 2018 році такими послугами було охоплено 1 млн
безробітних, з них – 545 тис. жінок. Для підвищення конкурентоздатності на ринку праці у
2018 року до професійного навчання за направленням державної служби зайнятості було
залучено 147 тис. безробітних, зокрема, 69 тис. жінок. Працевлаштування із компенсацією
роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування. 60% безробітних працевлаштованих у такий спосіб у 2018 році - жінки і цей
показник є на 28 % вищим ніж у 2017 році.
Крім того, усунено бар'єри щодо найму жінок на ряд спеціальностей у секторі безпеки та
оборони, що дозволило жінкам будувати більш різноманітні та успішні кар'єри у цьому
секторі. Наказом МВС України № 189 від 13 березня 2018 року було внесено зміни до
Переліку штатних посад національної гвардії України, на які дозволяється призначати
військовослужбовців - жінок. У результаті цього наразі жінкам відкриті усі посади рядового,
сержантського та старшинського складу, зокрема бойовий медик взводу, заступник
командира відділення, оператор безпілотних літальний апаратів, льотчик-оператор,
льотчик-штурман вертольоту тощо. Також скасовано Наказ № 256 МОЗ, який
встановлював 450 професій, заборонених для жінок (2017), що сприяло розширенню
можливостей жінок.
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Прийнято Закон України “Про державну службу” (2015), що ставить на меті зменшити
рівень дискримінації, у тому числі за ґендерною ознакою: рівний доступ до державної
служби, а також відсутність необгрунтованих обмежень чи необгрунтованих переваг. У
результаті введення цього закону, зокрема впровадженням конкурсних процедур на
зайняття посад державних службовців, жінок у владних структурах стало більше оскільки
жінки стали відчувати менше перепон на етапі отримання позицій у сфері державної
служби і просування у межах професійної ієрархії у сфері державної служби.
Урядом також були визначені заходи для реалізації “Національного плану дій з
виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з
ліквідації дискримінації щодо жінок”. Ці заходи серед іншого покликані сприяти
посиленню ґендерно-чутливих політик щодо ринку праці з метою розширення
можливостей жінок. Посиленню ґендерно-чутливих політик щодо ринку праці покликана
сприяти також і ”Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків на період до 2021 року” (2018).
Відбувається робота з питання попередження сексуальних домагань на робочому
місці. Зокрема Національна Гвардія України наразі розробляє внутрішню політику щодо
попередження сексуальних домагань. Це є актуальним з огляду на нещодавнє
розширення можливостей для роботи жінок на різних посадах у межах сектору безпеки та
оборони України. Університети розробляють і приймають документи щодо внутрішньої
політики протидії сексуальним домаганням. Зокрема Положення "Політика попередження і
боротьби з сексуальними домаганнями у НаУКМА" було розроблено й прийнято в
Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Міністерство соціальної
політики також ініціювало розробку методичних рекомендацій до колективних договорів,
які містять розділ по протидії сексуальним домаганням на робочому місці.
Відбуваються кроки щодо фінансової інклюзії та розширення доступу жінок до кредитів.
В Україні працює проект Європейського Банку Реконструкції та Розвитку «Група підтримки
малого бізнесу» у рамках програми «Жінки у бізнесі». Метою програми є сприяння
жіночому підприємництву та доступу до фінансування і вцілому участі жінок у бізнесі.
Проект пропонує малому і середньому бізнесу гранти для часткової компенсації сплати за
послуги консультантів, доступ до фінансових ресурсів через виділення кредитних ліній
для місцевих банків, призначених для малого і середнього бізнесу під керівництвом жінок.
Крім того, програма пропонує тренінги, наставництво та іншу підтримку для надання
можливості жінкам-підприємицям ділитися досвідом та вчитися одна в одної. Наразі
підтримано 17 проектів на суму 149.9 мільйонів євро. Попередні оцінки свідчать про
успішні проміжні результати. Створено 15 центрів підтримки бізнесу EU4Business по всій
країні.
Сучасні технології є доволі доступними в Україні. Це стосується як вартості та покриття
інтернету, так і вартості техніки, для використання інтернету. Це є передумовою порівняно
високої спроможності до використання інтернету споживачами, у тому числі жінками. На
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додачу до цього в Україні було створено ряд інтернет-центрів, що надають можливість
жінкам користуватися сучасними технологіями для навчання та пошуку роботи.
Було також здійснено ряд заходів задля заохочення переходу від неформальної до
формальної зайнятості. Зокрема, такі завдання зокрема закладалися у “Державну
програму з ґендерної рівності”, а також містяться серед задач проекту МОП. Один із
заходів на шляху до цієї цілі - це урядова програма "Муніципальна няня", що зокрема має
надає можливість жінкам, що працюють нянями офіційно працевлаштуватися та мати
право на гідну пенсію. Державна служба зайнятості України також проводила семінари з
легального ведення бізнесу, у тому числі для жінок.

7. Які дії ваша країна зробила за останні п’ять років для того, щоб визнати,
скоротити і /або перерозподілити неоплачуваний догляд та домашню роботу
та сприяти досягненню балансу роботи та сімейного життя?
+

+
+
-

-

Включила неоплачувану турботу та домашню працю до національної статистики та
обліку (наприклад у опитуваннях про використання часу, заходах з оцінки, сателітні
рахунки)
Розширили послуги з догляду за дітьми чи зменшили вартість існуючих послуг
Розширили підтримку для слабких старших людей та інших, хто потребує інтенсивної
турботи
Ввели чи посилили декрет по догляду за дитиною чи інші форми сімейних декретів
Інвестували в інфраструктуру, що зберігає час та робочі зусилля, таку як транспорт,
електроенергія, водопостачання та каналізація з метою зменшення навантаження
неоплачуваної турботи та домашньої роботи на жінок
Покращили робочі умови оплачуваним працівницям у сфері турботи, включаючи
працівниць-мігранток
Провели кампанії підвищення обізнаності, щоб заохотити участь чоловіків та хлопчиків
у неоплачуваній турботі та домашній роботі
Змінили законодавство щодо поділу майна чи пенсії подружжя після розлучення, що
враховують неоплачуваний внесок жінки у сім'ї протягом шлюбу

За даними дослідження „Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до
ґендерних стереотипів і насильства щодо жінок в Україніˮ (2018), проведеного за
підтримки Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні, жінки
працюють по дому вдвічі більше чоловіків. У великих містах ця різниця більш суттєва:
чоловіки на хатню роботу витрачають 12 годин на тиждень, жінки – 27 годин. У сільській
місцевості жінки присвячують хатній роботі 30 годин на тиждень (в середньому 4 години
на день).
Тому показник розриву між часом, який жінки і чоловіки витрачають на неоплачувану
домашню роботу і догляд за дітьми та іншими родичами, включено до переліку
індикаторів Цілі 5 цілей сталого розвитку. Це також стало частиною Державної соціальної
програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, прийнятої Урядом у
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2018 році. Посилення видимості неоплачуваної домашньої праці є одним із зобов'язань по
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У зв'язку з цим Міністерство
соціальної політики розробило закон, що покликаний врегулювати це питання.
Для регулювання праці домашніх працівників підготовлено зміни до Кодексу законів про
працю України. На законодавчому рівні буде визначено статус таких працівників; умови їх
праці, права та гарантії з урахуванням особливого характеру виконуваної ними роботи.
Законопроект визначає особливості робочого часу та часу відпочинку домашніх
працівників, а також порядок припинення з ними трудових відносин. Таким чином, праця
неформально зайнятих жінок буде легалізована та забезпечить можливість їхнього
соціального захисту. Це також відкриє шлях до ратифікації Конвенції МОП № 189 про
гідну працю домашніх працівників.
Іншим важливим кроком стала робота з розширення послуг із догляду за дітьми.
Міністерство соціальної політики України започаткувало програму “Муніципальна няня”,
спрямовану на допомогу українським сім'ям, в яких народились діти. Держава
виплачуватиме такій сім'ї щомісячну компенсацію на няню, як у випадку виходу мами на
роботу, так і у випадку її знаходження у декретній відпустці. Розмір допомоги залежить від
прожиткового мінімуму і з січня 2019 року сім'я зможе отримувати щомісяця 1 626 грн
відшкодування послуги помічниці для своєї дитини.
Мінсоцполітики спільно з Представництвом Фонду ООН народонаселення в Україні у 2015
році започатковано національну інформаційну кампанію „Щастя в 4 руки” для подолання
усталених стереотипів, популяризації рівномірного розподілу домашніх обов’язків між
подружжям і догляду за дітьми. Зокрема, виготовлено та транслюються соціальні ролики
„Дитина – нагорода за любов” та „Справжні чоловіки”, розміщено 58 білбордів та 20
сітілайтів „Пам’ятай: разом удвічі легше!”. Виготовлено макети соціальної реклами за
участю відомих футболістів з їхніми дітьми (сіті-лайти, біг-борди та метро-лайти). Соціальна
реклама розміщена у м. Києві. Діє веб-сайт кампанії.

8. Чи запроваджувала ваша країна протягом останніх п’яти років заходи
суворої економії або податково-бюджетної консолідації, такі як скорочення
державних видатків або скорочення державного сектору? Чи оцінювався
вплив на жінок та чоловіків?
Нагальною проблемою для України є потреба у максимальній економії бюджетних
коштів. Це, передусім, пов’язано зі збройним конфліктом з РФ на Сході України,
необхідністю додаткових видатків для виплат соціальних допомог новим вразливим
категоріям населення – внутрішньо переміщеним особам, сім’ям загиблих учасників
бойових дій, а також умовами співпраці з МВФ. Відтак, постановою Кабінету Міністрів
України від 11.10.2016 № 710 було затверджено заходи щодо економного та
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раціонального використання державних коштів. Серед них – припинення підготовки
проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових
програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету10.
Відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України під час розроблення проекту акта
розробник аналізує стан справ у відповідній сфері, причини, які зумовлюють необхідність
підготовки проекту, визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення
питання, що потребує врегулювання, передбачає правила і процедури, які, зокрема,
унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також робить прогноз
результатів реалізації акта та визначає критерії (показники), за якими оцінюватиметься
ефективність його реалізації. Здійснюється прогноз впливу реалізації акта на ключові
інтереси заінтересованих сторін, включаючи жінок та чоловіків. Прогноз впливу на жінок та
чоловіків закріплено у Регламенті КМУ (Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня
2018 р. № 326, Додаток 4 (пункт 1, §50), а також Додаток 11.
У межах політики скорочення видатків відбулося два заходи, що відобразилися на жінках.
Така оцінка ситуації була, зокрема, включена до альтернативної доповіді про виконанню
Україною Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (8-ма періодична
доповідь) для Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації жінок (2017), підготовлена
мережею жіночих та правозахисних організації під керівництвом Київського Інституту
ґендерних Досліджень11. По-перше, відбулося скорочення соціальних виплат, в
основному, виплат по догляду за дитиною. Виплати залишилися на рівні встановлених
2014 році. По-друге, відбулося згортання державного сектору економіки, в якому
традиційно працевлаштовано більше жінок, ніж чоловіків. У результаті, жінки відчули на
собі наслідки державної економії у більшій мірі, ніж чоловіки. Масштабне скорочення цього
сектору відбулося за останні роки через реформу децентралізації влади, що призвело до
втрати близько 180 тисяч робочих місць. Із закриттям закладів медицини, освіти й
соціальної сфери опинилися без можливості отримати їхні послуги й основні отримувачки
— жінки. Оскільки були закриті та скорочені заклади у сільській місцевості, то, за даними
Держстату, у 2016 році 70% сільських домогосподарств опинилося за межею бідності, а
більшість сільського населення становлять в Україні саме жінки. Особливо критична
наразі ситуація у жінок вразливих категорій: жінок похилого віку, самотніх матерів, жінок з
числа внутрішньо переміщених осіб, жінок, що проживають у сільській місцевості, тощо.
Найгірше доводиться жінкам із зони АТО та прилеглої «сірої зони»: багато хто з них
стикається з настільки ускладненим облаштуванням на новому місці, на підконтрольних
Україні територіях, що вони повертаються до зон конфлікту, де є можливість отримати
гуманітарну допомогу і вижити. Зокрема у цьому дослідженні йдеться про те, що в певних
професійних сферах в Україні працюють переважно жінки, зокрема, це охорона здоров`я,
освіта, державна служба, та соціальний захист.
Виняток склали Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, Державна цільова програми
подолання депресивності м. Токмака Запорізької області, Загальнодержавна цільова екологічна
програма поводження з радіоактивними відходами та Державної цільової програми утилізації
компонентів рідкого ракетного палива (гептилу).
11
https://issuu.com/undpukraine/docs/a4-ua-verstka__fin_
10
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Незважаючи на обмеження прямих видатків з державного бюджету на фінансування
Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків, збільшуються обсяги видатків, спрямованих на покращення становища
жінок в окремих сферах. Для прикладу, для покращення умов проходження служби
жінками-військовослужбовцями розроблено парадну та повсякденну форму
військовослужбовців-жінок, зразки якої проходять військово-дослідні випробування,
обладнано місця проживання та місця загального користування для військовослужбовцівжінок і чоловіків на 138 об’єктах, у тому числі 12-ти об’єктах в районі проведення операції
об’єднаних сил. З цією метою з державного бюджету виділено 19,0 млн. грн.

Викорінення бідності, соціальний захист та соціальні послуги
9. Які дії ваша країна зробила за останні п’ять років для
скорочення/викорінення бідності серед жінок та дівчат?
+

+
-

+

Збільшувала доступ бідних жінок до гідної праці через активні політики на ринку праці
(наприклад, професійні тренінги, субсидії на працевлаштування тощо), а також через
прицільні заходи
Розширювала доступ до послуг щодо землі, житла, технології та сільськогосподарської
освіти
Підтримувала жінок-підприємниць та заходи щодо розвитку бізнесу
Ввела чи посилила програми соціального захисту для жінок та дівчат (наприклад,
готівкові перекази для жінок із дітьми, гарантія працевлаштування для жінок
працездатного віку, пенсії для старших жінок)
Ввела чи посилила недорогі юридичні послуги для жінок, що живуть у бідності

З метою поетапного зменшення масштабу бідності, запровадження нових механізмів її
запобігання та подолання соціального відчуження з 2016 року в Україні забезпечується
реалізація “Стратегії подолання бідності” (розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.03.2016 № 161-р). Основні зусилля Стратегії спрямовані на підвищення реальних
доходів громадян, реформування системи оплати праці, пенсійного забезпечення,
покращення доступу окремих верств населення у сфері соціального забезпечення,
мінімізація ризиків соціального відчуження сільського населення та найбільш вразливих
категорій громадян. Зокрема, у стратегії передбачено завдання щодо сприяння
забезпеченню ґендерної рівності оплати праці в усіх сферах економічної діяльності
шляхом посилення державного та громадського контролю та поступового введення
ґендерних квот на державних підприємствах.
З метою реалізації зазначеного завдання планом заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії
подолання бідності (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 99-р)
передбачено завдання щодо:
● розробки методичних рекомендацій стосовно включення положень, що
забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків, зокрема щодо оплати
праці, надання відпусток, умов праці, можливостей поєднувати професійні та
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сімейні обов’язки, до Генеральної угоди щодо регулювання трудових відносин та
соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців, галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів;
● здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про
працю, зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування
стосовно заборони дискримінації за ознакою статі;
● проведення для роботодавців та профспілок семінарів, нарад, засідань за круглим
столом, тренінгів стосовно запровадження міжнародних стандартів рівності в
оплаті праці жінок і чоловіків з урахуванням європейського досвіду.
А на 2019 рік заплановано проведення широкої рекламної кампанії щодо роз’яснення
необхідності забезпечення ґендерної рівності оплати праці у всіх сферах економічної
діяльності шляхом посилення державного та громадського контролю, поступового
введення ґендерних квот на державних підприємствах.
З метою сприяння зайнятості жінок, які звертаються до Державної служби зайнятості,
забезпечується надання інформаційних та консультаційних послуг, пов'язаних з
працевлаштуванням; здійснюється пошук підходящої роботи; проводиться професійна
орієнтація та професійне навчання; здійснюється сприяння у започаткуванні
підприємницької діяльності. Для пошуку роботи в усіх центрах зайнятості та філіях
встановлено тач-скріни з базою даних про вакансії, комп’ютери з вільним доступом до
Інтернет-сайтів з пошуку роботи, в тому числі до порталу державної служби зайнятості, де
сформована загальнодержавна база вакансій.
Державна служба зайнятості України
Кращі практики у регіонах: Луцьк
проводить велику кількість інформаційнопрактичних заходів для розширення доступу
2018 рік: 310 семінарів із власної
жінок до гідної праці, профорієнтації та
справи для 1497 жінок.
підвищення конкурентоспроможності на ринку
праці: лекції, тренінги, навчання, наприклад на
такі теми як «Жінка на ринку праці», що враховує ґендерні аспекти у працевлаштуванні та
розглядає питання позиції жінки на сучасному ринку праці, визначення професійних
планів, побудова стратегії пошуку роботи тощо. Метою таких заходів є підвищення
правової обізнаності жінок щодо реалізації та захисту своїх прав при працевлаштуванні.
До участі в заходах залучаються профільні фахівці з питань законодавства про зайнятість,
фінансової та податкової сфери, пенсійного забезпечення, підприємці, юристи тощо.
Також в центрах зайнятості жінкам пропонуються індивідуальні профконсультації з метою
вибору чи зміни професії, направлення на професійне навчання, відкриття власної
справи. Відповідно до закону професійне навчання організовується на замовлення
роботодавця або для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності з
урахуванням побажань безробітних і здійснюється у професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання. Таке навчання організовується за рахунок
коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття.
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У деяких областях освітні заходи мають більш профільний характер. Наприклад, у
Вінницькій області жінки мають можливість підвищувати кваліфікацію прицільно у секторі
фермерства та сільського господарства. Тематика заходів пропонованих місцевою
владою включає:
● органічне землеробство, залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор
виробництва (понад 40% слухачів та студентів – особи жіночої статі)
● створення обслуговуючих кооперативів на селі (на чолі ініціативних груп з їх
створення – переважно жінки);
● виїзні семінари щодо обговорення порядку та умов відшкодування вартості
доїльних апаратів та холодильних установок (цільова аудиторія – переважно
жінки);
● семінари щодо надання компенсації за утримання молодняка та продуктивного
поголів’я ВРХ (сільські голови, уповноважені посадові особи та зацікавлені
власники тварин – переважно жінки),
● наради з впровадження державних програм підтримки аграрного сектору економіки
за участі представників Асоціації фермерів та приватних землевласників
Вінницької області (понад 170 зареєстрованих у різний час фермерських
господарств, які очолюють жінки).
Держава також здійснила кроки по розширенню безоплатних чи недорогих юридичних
послуг для жінок, що живуть у бідності. Безоплатну первинну правову допомогу можна
отримати в Управлінні юстиції, а також у мобільних та дистанційних інформаційних
пунктах. Надається також і адресна правова допомога: жінки і чоловіки, які не мають
можливості особисто прибути до бюро правової допомоги чи місцевого центру через стан
здоров’я, можуть зателефонувати і фахівці відвідають їх удома. Здебільшого адресною
допомогою користуються жінки похилого віку та багатодітні жінки.

10. Які дії зробила ваша країна за останні п'ять років для поліпшення доступу
жінок і дівчат до соціального захисту?
+
-

Ввела чи посилила соціальний захист для безробітних жінок (наприклад, виплати з
безробіття, громадські роботи, соціальна допомога)
Ввела чи посилила умовні готівкові виплати
Ввела чи посилила безумовні готівкові виплати
Ввела чи посилила соціальні пенcії не базовані на внесках
Реформувала схему соціального захисту базовану на внесках, щоб підсилити доступ
жінок до виплат
Покращила доступ до зазначених ресурсів для особливих груп (наприклад, жінки задіяні у
неформальному секторі, у тому числі домогосподарки; жінки-мігрантки чи біженки; жінки
у складних обставинах)

Система соціального захисту в Україні є значною. Державою гарантований рівень
матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги, що,
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зокрема, встановлена Законом України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та
забезпечено можливість жінкам та чоловікам повного користування всіма правами й
основними свободами людини (державна допомога при народженні (усиновленні) дитини,
допомога на дітей одиноким матерям (батькам), державна допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування).
На сьогодні можливість працюючих жінок поєднувати сімейні та професійні обов’язки
забезпечується низкою положень законодавства. Так, трудове законодавство встановлює
для вагітних жінок та матерів з дітьми сприятливі режими роботи, а також гарантії у
вигляді заборони звільнення вагітної жінки чи жінки з малою дитиною і заборону відмовити
у прийомі на роботу з причини вагітності чи наявності дітей.
Соціальному захисту жінок також сприяла робота по детінізації економіки. За даними
світового банку, 40% економічної активності в Україні відбувається в тіні і частку зайнятих
у неформальному секторі складають саме жінки. Держава заохочувала вихід із тіні через
роз'яснювальну роботу Служби зайнятості, а також через створення програми та
“Муніципальна няня”, що заохочувала жінок, що працюють нянями, починати працювати
офіційно.
Крім того для регулювання праці домашніх працівників підготовлено зміни до Кодексу
законів про працю України. На законодавчому рівні буде визначено статус таких
працівників; умови їх праці, права та гарантії з урахуванням особливого характеру
виконуваної ними роботи. Законопроект визначає особливості робочого часу та часу
відпочинку домашніх працівників, а також порядок припинення з ними трудових відносин.
Таким чином, праця неформально зайнятих жінок буде легалізована та забезпечить
можливість їхнього соціального захисту. Це також відкриє шлях до ратифікації Конвенції
МОП № 189 про гідну працю домашніх працівників. Детінізація та облік неоплачуваної
праці збільшать розмір пенсій і таким чином посприяють добробуту жінок у пенсійному
віці.
Соціальна підтримка у випадку безробіття включає виплати з безробіття, соціальну
допомогу, тимчасові громадські роботи тощо.
Для забезпечення тимчасової зайнятості безробітних жінок і чоловіків та надання
можливості додаткового заробітку обласна служба зайнятості залучає їх до громадських
робіт та інших робіт тимчасового характеру. Найбільш поширені види громадських робіт:
супровід інвалідів по зору, роботи на об’єктах соціальної сфери, благоустрій та
озеленення територій, інформування населення про субсидії тощо.

11. Які дії ваша країна зробила за останні п’ять років для покращення
здоров’я жінок і дівчат у вашій країні?
+

+

Покращила доступ жінок до послуг охорони здоров'я через розширення універсального
медичного страхування чи громадських послуг охорони здоров'я
Розширила певні медичні послуги для жінок та дівчат, у тому числі послуги щодо
сексуального та репродуктивного здоров'я, ментального здоров'я, материнського
здоров’я та послуги щодо ВІЛ
Провела ґендерно-чутливу роботу з громадськістю щодо популяризації здоров’я
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+
-

Забезпечила тренінг з ґендерної чутливості для постачальників медичних послуг
Посилила загальну сексуальні освіту у школах чи через громадські програми
Забезпечила доступ до медичних послуг щодо сексуального і репродуктивного здоров'я
для жінок- та дівчат-біженок у складних життєвих обставинах

За останнє десятиріччя в Україні внаслідок здійснення заходів спостерігається поступове
стабільне зниження рівня материнської смертності. Відбулось це завдяки спільним
зусиллям організаторів, фахівців-практиків, які спрямовувались на створення і реалізацію
нормативних та програмних документів щодо діяльності служби, поліпшення рівня надання
медичної допомоги жінкам, впровадження нових організаційних підходів, технологій.
Продовжується робота над удосконаленням нормативно-правової бази та впровадженням
заходів щодо організації та якості надання медичної допомоги жіночому населенню. З
метою покращення забезпечення медичною допомогою вагітних жінок, роділь та породіль
МОЗ України зробило значний крок щодо зміни підходів у дослідженні важкої материнської
захворюваності, що становить загрозу для життя жінки. З метою поліпшення якості надання
медичних послуг вагітним, роділлям, породіллям та усунення системних порушень, які
призводять до смертності вагітних, роділь та породіль, впроваджено наказ МОЗ України від
26.12.2014 № 1014 «Про затвердження нормативно-правових акті з питань конфіденційного
дослідження випадків материнської смерті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України
17.01.2015 № 60/26505. Відповідно до цього організована та розпочала свою роботу комісія
з проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті.
МОЗ розширило медичні послуги для жінок і дівчат щодо репродуктивного та
материнського здоров'я та допомогу у лікування безпліддя (у тому числі за державний
кошт). МОЗ розробило та впровадило медичні стандарти супроводу та надання допомоги
вагітним з перинатальним ризиком, що дозволило сконцентрувати для розродження в
перинатальних центрах III рівня вагітних з вродженими вадами серця, хворобами системи
кровообігу, цукровим діабетом, важкими формами прееклампсії та еклампсії. Щорічно МОЗ
фінансуються заходи за напрямами за рахунок державного бюджету відповідно до
паспортів бюджетних програм КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих
державних програм та комплексних заходів програмного характеру»: «Централізована
закупівля контрацептивів для жінок з тяжкими захворюваннями»; «Репродуктивне здоров'я.
Централізована закупівля препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при
кровотечах»; «Централізована закупівля препаратів для лікування дихальних розладів
новонароджених»; «Централізована закупівля антирезусного імуноглобуліну для
запобігання гемолітичної хвороби новонароджених»; «Централізована закупівля
медикаментів та дрібного лабораторного інвентарю для забезпечення проведення
лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій».
Також МОЗ розширило медичний супровід жінок, що живуть з ВІЛ-СНІД, ІПСШ,
наркотичною, алкогольною чи тютюновою залежністю. Зокрема, розроблено проект наказу
МОЗ для усунення перешкод у застосуванні допоміжних репродуктивних технологій для
ВІЛ-інфікованих жінок. ВІЛ-інфіковані жінки, у тому числі ті, які споживають ін'єкційні
наркотики та породіллі, що перебувають у складних життєвих обставинах отримують
послуги догляду та підтримки. МОЗ внесло 8 пропозицій до Концепції Загальнодержавної
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цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції на 2019-2023 роки спрямовані на
усунення порушень прав жінок, що живуть з ВІЛ. З метою досягнення міжнародних (нуль
випадків передачі ВІЛ від матері до дитини до 2030 року) та національних (1% передачі до
2018 року) цілей, наказом МОЗ України № 449 від 16.05.2016 р. затверджено Уніфікований
клінічний
протокол
первинної,
вторинної
(спеціалізованої)
та
третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до
дитини». Усім ВІЛ-позитивним вагітним
призначається АРТ одразу та пожиттєво
після підтвердження ВІЛ-статусу; грудне Кращі практики у регіонах: Луцьк
вигодовування
дитини
повністю
виключається. Також в країні впроваджено 3- Освітня програма для жінок включає
х кратне тестування на ВІЛ вагітних (для груп заняття із юристом щодо реалізації
ризику та дискордантних пар) та обстеження прав наркозалежних, ВІЛна ВІЛ чоловіків/партнерів вагітних. З метою інфікованих та хворих на СНіД жінок,
проведення скринінгу вагітних на вживання при наданні будь-якої медичної
наркотичних
речовин
впроваджено допомоги.
опитувальник «АССИСТ».
З метою покращення репродуктивного здоров’я жіночого та дитячого населення
впроваджуються адаптована заснована на доказах клінічна настанова «Планування сім’ї»
та Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) і третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги (наказ МОЗ України від 21.01. 2014 року № 59
«Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги з питань планування сім’ї»). За спільним наказом МОЗ України та НАМН
України від 29.11.2013 року №1030/102 «Про удосконалення системи планування сім’ї та
охорони репродуктивного здоров’я» (зареєстрований Міністерством юстиції України
20.12.2013 за № 2162/24694) було створено Національний центр планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я. Крім того, розроблено проект Концепції збереження
репродуктивного та сексуального здоров’я населення України до 2024 року та проект Плану
заходів по впровадженню цієї Концепції. Метою Концепції є забезпечення можливості
реалізації прав у фізичному та психічному здоров’ї та благополуччі для кожної жінки, кожної
дитини та кожного підлітка за рахунок збереження репродуктивного та сексуального
здоров'я, дотримання репродуктивних прав для досягнення відтворення населення і
сталого розвитку України.
МОЗ і виконуюча обов'язки Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун особисто провели
велику роботу щодо популяризації здоров'я з використанням усіх доступних каналів
роботи з населенням: від офіційних документів до роботи у соціальних мережах. При
цьому комунікації МОЗ характеризувалися чутливістю до ґендерних питань і прав різних
категорій населення.
Створюються і регіональні ініціативи з популяризації здоров'я. Наприклад, на Вінниччині
функціонує «гаряча лінія» Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, завдяки
якій жителі області мають змогу звернутися та отримати професійну консультацію щодо
питань статевої просвіти, збереження здоров’я жінок і дівчат, а також ґендерних аспектів в
галузі охорони здоров’я.
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Аналіз програми «Майбутнє Вінниччини в здоров’я громадян на 2016-2020 роки» в
частині «Протидія ВІЛ-інфекції та СНІДу» та обласної програми профілактики, діагностики
та лікування вірусних гепатитів В і С у Вінницькій області на 2014-2016 роки, показав
ґендерний розрив: серед осіб, які отримали послуги консультування та тестування
переважали жінки (62%) проти чоловіків (38%). Утім кількість чоловіків (61,1%), хворих на
вірусні гепатити, значно переважає кількість жінок (38,9%). А також недоступність послуг з
обстеження і лікування для сільського населення – 72,6% серед зареєстрованих хворих
становлять жителі міст. Так, одним з результатів політики в даній сфері було виділення
1,5 млн. грн. на придбання пересувної лабораторії, а також додаткові кошти на придбання
тест-систем та швидких тестів.
Цікавим є також досвід Житомиру: Після ознайомлення з результатами аналізу обласної
програми, управління охорони здоров'я міської ради ініціювало проведення ґендерного
аналізу стану захворюваності на злоякісні новоутворення в м. Житомирі. З результатами
аналізу було ініційовано нараду з керівниками медичних закладів первинного і вторинного
рівнів. Оскільки під час аналізу було виявлено зростання рівня поширеності раку молочної
залози та раку шийки матки у Житомирі упродовж 2014-2016 років, визначено
пріоритетний напрям на 2017 рік – профілактика жіночих онкозахворювань. Було внесено
відповідні зміни до регіональних програм програми, які передбачали проведення
інформаційної кампанії, навчання персоналу, вивчення потреб, закупівлю обладнання.
Розвивається також і галузь сексуальної освіти. В основному цей напрям реалізовується
через мережу кабінетів планування сім'ї або клініки для молоді з фокусом на
репродуктивне здоров'я. У 2014 році була прийнята клінічна настанова “Планування Сім'ї”
заснована на доказовій медицині. Також була створена мережа служби планування сім'ї
та дитячої і підліткової гінекології. Мережа включає обласні та міські центри та кабінети
планування сім'ї, а також кабінети статевого виховання підлітків. Водночас, у закладах
освіти проведення заходів сексуальної просвіти є проблематичним. Існує спротив
клерикальних організацій, а також скорочуються освітні програми.
Починаючи з 2015 року, постійно здійснюється підвищення спроможності медичних
працівників (сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, середнього медичного персоналу) у
наданні послуг з репродуктивного здоров’я у випадках ґендерно зумовленого насильства.
Фахівці підвищують обізнаність щодо медико-соціальних та психосоціальних аспектів
проблеми, відповідного законодавства, а також посилюють ґендерну чутливість у
питаннях надання медичної допомоги жінкам (перш за все, постраждали від насильства).
Навчання медичних працівників проводиться за програмою «Підвищення спроможності
медичних працівників в наданні послуг з репродуктивного здоров’я у випадках ґендерного
насильства», що реалізовується Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) у
партнерстві з БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї».
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12. Які дії ваша країна зробила за останні п'ять років для поліпшення
результатів освіти і навичок жінок та дівчат?
+
+
+
+
+
+

Вжила заходів для підвищення доступу дівчат до освіти, та можливості закінчити
освіту, а також до технічних та професійних програм та програм розвитку навичок.
Посилила навчальний план з метою підвищення ґендерної чутливості та викорінення
упередженості на всіх рівнях
Забезпечила тренінги з ґендерної рівності та прав людини для вчителів та інших
працівників освіти
Підтримала безпечне, інклюзивне та вільне від домагань навчальне середовище для
жінок та дівчат
Посилила доступ жінок до навчання у нових сферах, наприклад STEM (наука, технологія,
інженерія та математика) та цифрова обізнаність
Забезпечила доступ до безпечної води та каналізації і підтримала умови для організації
менструальної гігієни, особливо у школах та інших освітніх просторах
Посилила заходи попередження юнацьких вагітностей та уможливила продовження
освіти для дівчат у випадку їх вагітності та/або материнства

З метою підвищення ґендерної чутливості навчального плану було розроблено
державну програму, а також проведено ґендерну експертизу підручників, на основі якої
також розроблена методика. МОН розробив Стратегію наскрізного впровадження
ґендерного компоненту в освіті «Освіта: ґендерний вимір 2020». Цей документ пройшов
громадське обговорення і був схвалений на урядовому комітеті з євроінтеграції. Втім,
остаточно прийняти цей важливий документ не вдалося через тиск антиґендерних
суспільних груп.
Крім того у рамках МОН працює робоча група з питань політики ґендерної рівності та
протидії дискримінації в освіті. До її складу увійшли 24 фахівці, що представляють вищі
навчальні заклади та громадські організації.
У сфері вищої освіти діє й Всеукраїнська мережа осередків ґендерної освіти у ВНЗ, яка
надає підвищення кваліфікації з ґендерних питань педагогам вищої школи.
Щодо середньої освіти, то усі документи
реформи «Нова українська школа»
Кращі практики у регіонах: Харків
проходять антидискримінаційну експертизу
та коригуються з урахуванням ґендерного
Проект Харківського національного
компоненту. Також здійснюється обов’язкова
економічного університету ім.
Кузнеця «Планування гендерної
експертиза шкільних підручників, причому як
рівності в наукових дослідженнях у
тих, що тільки подані на конкурс чи
галузі комп’ютерних наук та
готуються до друку, так і тих, що були видані
інформаційних технологій»
з 2011 року. Наприклад, за результатами
експертизи відкликано гриф «Навчальнометодичного посібника до навчальної програми “Сімейні цінності”» для 8-9-х класів. В
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цілому присутня позитивна динаміка, за останні 5 років відслідковується тенденція
підвищення ґендерної чутливості підручників (Додаток 6).
Передбачено застосування позитивних дій з метою досягнення збалансованого
представництва жінок і чоловіків у складі Національного агентства забезпечення якості
вищої освіти (постанова КМУ №703 від 29.08.18).
Вперше розпочалася восени 2018 р. магістерська програма «ґендерні студії» в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка.

В Україні було проведено велику кількість тренінгів з ґендерної тематики для
працівниць та працівників сектору освіти. Ці заходи випливали з таких документів як:
● “Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки,
мир, безпека” на період до 2020 року”
● “Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок
● Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
на період до 2016 року (КМУ №717, 26 вересня 2013).
Великий проект із ґендерної просвіти
освітян здійснює з 2017 року ГО
“Студена”, за підтримки USAID. Вони
Гендерна освіта для освітян:
розробили і впроваджують онлайн-курс
* Програму «Особиста гідність. Безпека
для вчителів початкової школи
життя. Громадянська позиція»
“Недискримінаційний підхід у навчанні.
* Спецкурс «Протидія домашньому
Проект спрямовано на підвищення
насильству»
обізнаності щодо засад ґендерної
* Матеріали проекту «Попередження торгівлі
чутливості і недискримінаційного
людьми шляхом розвитку соціальної роботи
та мобілізації громад»
підходу до навчального процесу.
* Методичні рекомендації для педагогів
Окрему увагу у курсі приділено
«Гендерні стереотипи та шляхи їх
виявленню та протидії цькуванню в
подолання».
школі. Внаслідок проходження курсу
вчителі отримають розуміння того, що
таке базові чи природні права людини, в чому полягає суть недискримінаційного підходу
та толерантності при викладанні, чим відрізняється поняття «ґендер» від поняття «стать»
та чому розрізнення цих понять важливе, які обмеження на особистість накладають
ґендерні стереотипи та які здібності і вміння учнів та учениць залишаються непоміченими
внаслідок виховання та навчання в рамках жорстко ґендерованого підходу. Вчителі
вчаться розрізняти свої ґендерні стереотипи, обходити їх та спілкуватися з учнями та
ученицями напряму, не використовуючи ґендерні фільтри, бачити свої очікування від учнів
та учениць залежно від їх статі і те, як це впливає на комунікацію з учнями; вміння
накладати знання про ґендерні ролі на підхід до подачі інформації та формувати
навчальний процес згідно ґендерно чутливого підходу, будувати комунікацію з учнями та
Кращі практики у регіонах: Волинь
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ученицями так, щоб всі суб’єкти такої комунікації зазнавали меншого впливу ґендерних
очікувань на себе.
Доступ дівчат до професійно-технічної освіти прописаний також у Державній програмі з
ґендерної рівності, а також у НПД з ліквідації
дискримінації. Найактивніше розширення
доступу до придбання навичок і навчання в
нових та перспективних галузях відбувається
Кращі практики у регіонах: Луцьк
шляхом впровадження програми STEM
(наука, технологія інженерія, математика).
Дослідження «Вивчення стану
Цей проект впроваджується у ряді областей і
рівного доступу учнівської молоді
користується популярністю серед школярок,
до вибору та отримання STEMякі вивчають традиційно менш популярні
професій».
серед дівчат предмети, а також дізнаються
про діяльність жінок-винахідниць та їх вплив
на розвиток сучасної науки та техніки. Для підготовки педагогів до впровадження STEMорієнтованого навчання в закладах освіти проводяться спеціальні заходи.
Крім того, у зв'язку зі зняттям обмежень для найму жінок на ряд спеціальностей сектору
безпеки та оборони, освіта на ряді військових спеціальностей також стала відкритою для
дівчат.
Ведеться робота щодо розширення доступу дівчат до освіти шляхом попередження
ранніх вагітностей, а також уможливлення продовження освіти у разі вагітності чи
материнства. Зокрема, у закладах загальної середньої освіти в рамках спецкурсу «Основи
здоров’я» розглядається тема «Репродуктивне здоров’я» (5-9 класи), для учнів 10-11
класів запроваджено спецкурс «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка
учнівської молоді». Також творена мережа служби планування сім'ї та дитячої і підліткової
гінекології. Мережа включає обласні та міські центри та кабінети планування сім'ї та
кабінети статевого виховання підлітків. З 2014 по 2018 МОЗ відкрив 19 нових клінік
дружніх до молоді в 12 регіонах України, у тому числі у Донецькій та Луганській областях.
Ці клініки серед іншого опікуються питаннями незапланованої вагітності, репродуктивного
здоров'я, інфекцій, що передаються статевим шляхом та здорового способу життя.

Свобода від насильства, упереджень та стереотипів
13. Яким формам насильства щодо жінок і дівчат і в яких контекстах ви
приділяли пріоритетну увагу впродовж останніх п'яти років?
+
+

Насилля/домашнє насилля, у тому числі сексуальне насилля та подружнє згвалтування з
боку інтимного партнера
Сексуальне домагання та насилля у громадських місцях, в освітніх установах та на
робочому місці
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+
+

Насилля щодо жінок та дівчат через засоби технології (наприклад, кібернасилля, онлайн
переслідування)
Феміцид/Фемініцид
Насилля щодо жінок у політиці
Ранні чи примусові шлюби
Жіноче обрізання
Торгівля жінками та дівчатами

У грудні 2017 року був прийнятий Закон України «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та
боротьбу з цими явищами». Ухвалені зміни, серед іншого, стосуються криміналізації
домашнього насильства, примушування до шлюбу, незаконного проведення аборту або
стерилізації, запровадження обмежувальних заходів щодо особи, яка вчинила домашнє
насильство, а також кримінальної відповідальності за невиконання обмежувальних заходів
або обмежувальних приписів та непроходження програми для кривдників. Закріплено
сучасний підхід до злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи,
запроваджуючи концепцію «добровільної згоди» та факт «проникнення» як розмежування
між зґвалтуванням та іншими формами сексуального насильства.
Домашнє насильство, всі форми сексуального насильства, що підпадають під
кваліфікацію як злочину, караються громадськими роботами, арештом або позбавленням
волі. Усі форми актів сексуального характеру мають бути здійснені виключно за
добровільної згоди, незалежно від відносин, в яких перебувають потерпіла особа та
кривдник (зокрема, включаючи зґвалтування у шлюбі). Додатково Закон підвищує
відповідальність за будь-який злочин, якщо його вчинено, серед іншого щодо подружжя чи
колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних
або близьких відносинах.
Ключовою подією у сфері протидії ґендерно-зумовленому насильству в Україні за останні
5 років стало прийняття у січні 2018 року набув чинності Закон України «Про запобігання
та протидію домашньому насильству» (№ 2229, 2017), яким запроваджується дієвий
механізм боротьби з домашнім насильством та посилення захисту постраждалих осіб.
Законом розширено коло осіб, на яких розповсюджується сфера дії законодавства про
запобігання та протидію домашньому насильству, а також визначено:
1) основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству (запобігання домашньому насильству; ефективне реагування на
факти домашнього насильства шляхом впровадження механізму взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; надання
допомоги та захисту постраждалим особам, а також забезпечення відшкодування шкоди,
завданої домашнім насильством; належне розслідування фактів домашнього насильства,
притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їх поведінки);
2) коло суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству та їх повноваження у цій сфері, в тому числі передбачає функціонування
загальних і спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;
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3) напрями надання допомоги та забезпечення захисту постраждалих осіб (надання
постраждалим особам інформації про їх права та можливості їх реалізації; забезпечення
доступу до загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб для
отримання соціальних послуг, медичної, соціальної, психологічної допомоги; надання у
разі потреби тимчасового притулку; забезпечення постраждалим особам доступу до
правосуддя та інших механізмів юридичного захисту); запроваджується Єдиний
державний реєстр випадків домашнього насильства з метою надання комплексної та
своєчасної допомоги постраждалим особам, координації діяльності суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
запроваджуються спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству (терміновий
заборонний припис, обмежувальний припис щодо кривдника; взяття кривдника на
профілактичний облік та проведення з ним профілактичної роботи; проходження
кривдником корекційних програм).
Відтак насильство з боку статевих партнерів стало пріоритетним напрямом протидії
насильству за ознакою статі у роботі державних органів і громадянського суспільства в
останні 5 років. Одним із заходів, здійснених у цьому напрямку було створення у 2017 році
Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та
ґендерної дискримінації, а також створення Національної дитячої гарячої лінії.
Увага приділялася також і іншим формам насильства. Протидія торгівлі жінками та
дівчатами була провідною темою у роботі багатьох органів державної влади на всіх
рівнях. У відповідності до закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству»,
в Україні працюють Міжвідомчі ради з питань
сім’ї, ґендерної рівності, запобігання
домашньому насильству та протидії торгівлі
Кращі практики у регіонах: Луцьк
людьми в областях України. Інформаційнопросвітницькі заходи з протидії торгівлі
Проведено 300 семінарів
жінками були також проведені
«Запобігання нелегальній трудовій
Мінсоцполітики у співпраці з ГО та за
міграції, торгівлі людьми,
експлуатації дитячої праці» для 1826
сприяння міжнародних організацій. Вони
жінок з питань: групи ризику та
охопили більше ніж 300 міст і були відвідані
ознаки торгівлі людьми, етапи
близько 40,000 осіб. Такі масштабні заходи
отримання статусу постраждалої від
проводяться двічі на рік 30 липня з нагоди
торгівлі людьми, переваги
Всесвітнього дня з протидії торгівлі людьми
легального працевлаштування.
та 18 жовтня на честь Європейського дня з
протидії торгівлі людьми. А за 3 місяці 2019
року було проведено 138 заходів – включаючи тренінги, робочі зустрічі, засідання
мультидисциплінарних груп, круглі столи, акції, радіорепортажі.. Крім того,
територіальними управліннями юстиції у областях України проводилися інформаційнопросвітницькі акції з питань протидії торгівлі людьми для жінок та чоловіків, зокрема
внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків потрапляння у
ситуацію торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної
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допомоги у державних інституціях. Важливо зазначити, що за результатами 17-го Звіту
Держдепартаменту США щодо протидії торгівлі людьми Україну виведено з контрольного
списку 2 групи та віднесено до другої групи країн.
Відбувається робота у питання попередження сексуальних домагань на робочому
місці. Зокрема Національна Гвардія України наразі розробляє внутрішню політику щодо
попередження сексуальних домагань. Це є актуальним з огляду на нещодавнє
розширення можливостей для роботи жінок на різних посадах у межах сектору безпеки та
оборони України. Міністерство соціальної політики також ініціювало розробку методичних
рекомендацій до колективних договорів, які містять розділ по протидії сексуальним
домаганням на робочому місці. Крім того, ряд університетів приєднався до розробки
внутрішні положень з протидії сексуальним домаганням. Зокрема Національний
Університет “Києво-Могилянська Академія” вже розробив та прийняв такий документ. А
Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка та Київський Політехнічний
Інститут знаходяться на етапі розгляду таких внутрішніх документів. Тривають
консультації щодо введення внутрішніх положень з протидії сексуальним домаганням у
профспілках. Цьому сприяє почата МОП робота над розробкою нового міжнародного
стандарту - конвенції щодо протидії насильству та домаганням у сфері праці. Випадки
сексуальних домагань і насильства у громадських місцях також стаються і піддаються
широкому висвітленню з боку ЗМІ.
З метою зменшення насильства щодо жінок та дівчат через засоби інформаційних
технологій (такі як кібернасилля, онлайн переслідування) МІП ініціювало партнерство
гарячих ліній щодо домашнього насильства із центром безпеки Фейсбук. Така співпраця
полегшує знаходження контактів гарячої лінії користувачками і призводить до вищої
ефективності цього заходу. Переслідуванню через інтернет піддавалися протягом
останніх років і ряд українських журналісток. 34% опитаних працівниць ЗМІ поскаржились
на тролинг та атаки ботів у Інтернеті, що стало другою за чисельністю категорією загроз у
їх роботі12.
З 2015 року в Україні вперше почалася робота над викоріненням насильства над жінками
у сфері навколопологового догляду відомого у світі як “акушерське насильство”13. У
рамках проекту ГО “Природні Права Україна” “Реалізація права породіль на бажаний
медичний догляд” шляхом проведення анкетування породіль було зібрано дані про досвід
ґендерно-зумовленого насильства у жіночих консультаціях та пологових будинках серед
жінок із 6 областей: Івано-Франківськ, Львів,Черкаси, Ужгород, Житомир, Тернопіль.
Наразі опитано близько 9500 жінок; збір даних по інших областях триває. На базі цих
даних у досліджених областях було проведено партисипативні форуми “Право на гідні
пологи”, що інформували жінок про їх права та надавали інформацію про ґендерно-

12

https://imi.org.ua/monitorings/opytuvannya-imi-pohrozy-ta-internet-trolinh-je-osnovnymy-zahrozamy-uroboti-zhinok-zhurnalistok-v-ukrajini/
13
https://pryrodni.org.ua/wpcontent/uploads/2018/05/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BC.pdf
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зумовлене насильство у пологах, а також розроблено законопроект, що ставить на меті
забезпечити жінок якісним медичним супроводом у пологах.
Ранні та примусові шлюби, все ще відбуваються в Україні, в середовищах ромської
етнічної групи, на ряду з високою залученістю дівчат і жінок до кримінальних практик та
високим рівнем насильства над жінками. Наразі відбувається процес консультацій між
представниками ромської громади, активістками, донорами та державними органами
стосовно цих питань та шляхів їх вирішення. Активістки Міжнародної благодійної
організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі», за підтримки Ради Європи, готують
пропозиції щодо прав жінок-рома до Стратегії захисту та інтеграції в українське
суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.
Практика жіночого обрізання не є притаманною для українського суспільства.

14. Які дії ваша країна визначила пріоритетними для боротьби з
насильством щодо жінок та дівчат за останні п'ять років?
+
+

+
+

+

Ввела чи посилила законодавство щодо протидії ґендерному насильству, а також його
впровадження
Ввела, поновила чи розширила національні плани дій щодо подолання насилля щодо жінок
та дівчат
Ввела чи посилила заходи задля збільшення доступу жінок до правосуддя (наприклад,
заснувала спеціалізовані суди, тренінги для працівників судочинства та поліції, охоронні
ордери, відшкодування збитків, включно з випадками феміциду)
Ввела чи посилила послуги для жертв насильства (наприклад, притулки, гарячі лінії,
виділені медичні послуги, юридичні послуги, послуги суду, психологічна підтримка, житло)
Ввела чи посилила стратегії попередження насильства проти жінок та дівчат
(наприклад, в освітньому секторі, у медіа, залучення громади, робота з чоловіками та
хлопчика)
Моніторинг та оцінка впливу, включаючи збір доказів та даних, у тому числі стосовно
певних груп жінок та дівчат
Ввела чи посилила заходи для покращення розуміння причин та наслідків насилля щодо
жінок серед тих, хто відповідає, заходів по припиненню насильства щодо жінок та дівчат

Першочерговою дією з протидії ґендерному насильству було посилення законодавства.
Прийняття у грудні 2017 року Законів України «Про запобігання та протидію домашньому
насильству» та «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального
кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання
насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»
посилило можливості країни щодо реагування на прояви ґендерно зумовленого
насильства. Розширено коло дотичних суб’єктів: долучено охорону здоров’я, систему
освіти, органи юстиції, систему правосуддя; посилено роль правоохоронців та соціальної
сфери. Закладено умови для системної розбудови мережі сучасних спеціалізованих
послуг постраждалим та превенції насильства. Розроблені, прийняті та набули чинності 18
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підзаконних актів, що унормовують запобігання та протидію домашньому насильству і
насильству за ознакою статі, що дало змогу осучаснити систему міжвідомчої взаємодії.
З лютого 2018 року при Міністерстві соціальної політики діє міжвідомча робоча група з
питань реалізації Закону України з протидії домашньому насильству. У цю групу входять
представники більшості центральних органів виконавчої влади і вона працює під
керівництвом заступника Міністра соціальної політики Наталії Федорович. Усі підзаконні
нормативно-правові акти, що були прийняті після прийняття Закону (перелік у Додатку 4)
були розроблені, опрацьовані у межах роботи цієї робочої групи.
Розроблена та затверджена Концепція Державної соціальної програми запобігання та
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023
року, яка передбачає комплексні дії, спрямовані на зменшення масштабу домашнього
насильства. Комплексні плани щодо запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі інтегруються до регіональних та місцевих програм.
Підвищення доступу до правосуддя для постраждалих від домашнього насильства
забезпечено шляхом внесення зазначеної категорії до переліку тих, які мають право на
отримання безоплатної вторинної правової допомоги. За підтримки міжнародних
організацій проводяться тренінги та навчання для представників правоохоронних органів
та сектору безпеки, суддів, присвячені питанням належного реагування на випадки
ґендерно зумовленого та домашнього насильства, протидії та запобігання ним.
Активно розбудовується нова система запобігання та протидії домашньому
насильству та насильству за ознакою статі, де належна увага приділяється
реагуванню на кожен випадок насильства та їх профілактики. Оновлення системи,
розширення мережі надання послуг та підвищення їх доступності для постраждалих
розпочалося у межах гуманітарного реагування у зв’язку з бойовими діями на Сході
України, а згодом посилилося після прийняття у грудні 2017 року Законів України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» (№ 2229), який передбачає:
розширення кола кривдників, направлення кривдника на проходження програм для
кривдників, розширення повноважень поліції у випадках домашнього насильства,
створення єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства за ознакою статі,
штрафи за вчинення домашнього насильства тощо. У 2017 році Верховна Рада України
також прийняла Закон України „Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з
ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами”, яким внесено зміни до
Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України в
частині підвищення відповідальності за злочини, пов’язані із домашнім насильством.
Важливим напрямом є інтеграція до чинної системи принципів базового пакету
мінімальних послуг постраждалим особам. Починаючи з листопада 2015 року, з метою
забезпечення належної уваги до кожного випадку насильства на територіях, уражених
конфліктом14, за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення було запроваджено та
відпрацьовано низку моделей сервісів: притулки для постраждалих, мобільні бригади
соціально-психологічної допомоги, кабінети первинної медико-психологічної допомоги,
цілодобова гаряча лінія.

14

Території Східних областей, підконтрольні уряду України
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Так у 2017 році було створено гарячу лінію з попередження домашнього насильства,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, а також дитячу гарячу лінію.
У жовтні 2015 року було створено 26 мобільних бригад соціально-психологічної
допомоги (до складу входять психологи та соціальні працівники) в п’яти східних регіонах
(Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька та Дніпропетровська області); наразі їх
кількість зросла до 49, а географія охоплення – до 12 регіонів. За час своєї роботи
працівники бригад надали допомогу у більш, ніж 53,5 тисячах випадках домашнього та
ґендерно зумовленого насильства. Успішність моделі та наявність законодавчого
підґрунтя дозволили інтегрувати цей досвід у систему національного реагування на
випадки насильства – мобільні бригади створюються місцевими органами влади та
органами місцевого самоврядування (у т.ч. ОТГ) в усіх областях України.
На основі досвіду бригад соціально-психологічної допомоги, За ініціативи МВС у рамках
Національної поліції було створено мережу мобільних бригад Національної поліції з
реагування на випадки домашнього насильства під назвою “Поліна”. Мережа створена
для вчасного виявлення випадків домашнього насильства, ефективного реагування,
забезпечення супроводу та захисту постраждалих від домашнього насильства.
Основними завданнями проекту є: впровадження новітніх форм, сучасного досвіду з
реагування на домашнє насильство, налагодження взаємодії між підрозділами
Національної поліції та іншими суб’єктами, що працюють у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству, розробка алгоритмів реагування на вказані факти, розробка та
впровадження програм навчання для поліцейських новітнім методам та формам
запобігання та протидії домашньому насильству, покращення технічного оснащення
поліцейських, які працюють у цій сфері та забезпечення поліцейських інформаційними
матеріалами у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Розроблено
інформаційний буклет для постраждалих від домашнього насильства (містить інформацію
щодо форм насильства, установ та організацій, які працюють у сфері протидії та
запобігання домашнього насильства, особистий план безпеки, опитувальник для
ідентифікації домашнього насильства. Тираж 100 тисяч примірників (середня кількість
випадків домашнього насильства про які повідомляють органи Національної поліції
кожного року).Видано пам’ятку для поліцейських «Алгоритм дій у випадках домашнього
насильства» для кожної мобільної бригади (тираж 5000 примірників).
З грудня 2016 року, ще до прийняття відповідного закону, з ініціативи Міністерства
соціальної політики України у співпраці з місцевими органами влади та громадськими
організаціями та за підтримки ФНООН почали діяти притулки для постраждалих від
домашнього насильства (шелтери), які надали допомогу 393 жінкам з дітьми та без
(усього 772 особам). Такі притулки створено у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій,
Київській, Одеській, Полтавській, Хмельницькій областях і м. Києві. Ці притулки
розраховані на надання кризової тимчасової допомоги жінкам та дітям, що потрапили у
ситуацію домашнього насильства та потребують безпечного житла та соціальнопсихологічної реабілітації. Наразі притулки поступово інституціоналізуються на місцях;
йдуть процеси створення нових за рахунок коштів місцевих бюджетів. Розпочато розвиток
системи кризових денних центрів для постраждалих, кімнат термінового убезпечення,
спеціалізованих консультативних пунктів / мережі місцевих консультантів, що дозволить
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підвищити доступ до послуг та системи перенаправлення постраждалим особам,
незалежно від місця проживання, віку, стану здоров’я тощо.
На базі закладів охорони здоров’я започатковані та працюють 14 пунктів анонімної
невідкладної медико-психологічної допомоги постраждалим від фізичного та
сексуального насильства. Постраждалі отримують необхідні медичні, психологічні,
інформаційні послуги та, за наявності медичних показань, мають можливість стаціонарно
залишатися в лікарні протягом певного часу. Із початку функціонування кабінетів
(березень 2017 року) допомогу отримали 68 жінок, постраждалих від насильства.
Передбачається, що модель міждисциплінарного реагування, яка пройшла пілотну
апробацію на базі пунктів, буде інтегрована до існуючої мережі лікувальних закладів.
Потерпілі від домашнього насильства мають доступ до безоплатної первинної і вторинної
правової допомоги. Безоплатна первинна правова допомога охоплює такі види правових
послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань,
складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних),
надання допомоги у забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та
медіації. Безоплатна вторинна правова допомога включає: захист від обвинувачення,
здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну
правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування,
перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру,
утвореними за рішенням Міністерства юстиції України центрами з надання безоплатної
вторинної правової допомоги. З початку 2018 року розширено доступ до безоплатної
вторинної правової допомоги для чоловіків та жінок, які постраждали від домашнього
насильства або насильства за ознакою статі, а також для дітей, тоді як раніше її
отримання було утруднене через відсутність зазначеної групи у переліку категорій
громадян, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Місцеві державні
адміністрації співпрацюють з Центрами надання безоплатної вторинної допомоги шляхом
забезпечення їх інформацією про контакти установ та організацій, які працюють у сфері
протидії домашньому насильству, торгівлі людьми, дискримінації за ознакою статі.
Стартував проект «Сімейний радник», у рамках якого юристи надають безоплатну
вторинну правову допомогу, у тому числі з питань домашнього насильства. Сімейні
радники співпрацюють з юристами системи безоплатної правової допомоги, фахівцями
державної виконавчої служби Мін’юсту, співробітниками Міністерства соціальної політики
України, Національної поліції, психологами тощо.
Урядом також затверджено: Порядок взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (постанова
Кабінету Міністрів від 22.08.2018 № 658); Типове положення про притулок для осіб, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (постанова
Кабінету Міністрів від 22.08.2018 № 655); Типове положення про мобільну бригаду
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі (постанова Кабінету Міністрів від 22.08.2018 № 654).
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Також були поновлені Міжвідомчі ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, запобігання
домашнього насильства та протидії торгівлі людьми в областях України, які
відповідають за координацію роботи з протидії домашньому насильству та торгівлі
людьми.
Для протидії насильству також
відбувається підвищення кваліфікації в
Кращі практики у регіонах: Полтава
окремих професійних секторах.
Упродовж 2015-2016 років у різних
Центр адаптації для бездомних осіб та
регіонах України Національною школою
звільнених з місць позбавлення волі та
суддів організовано та проведено
центру розвитку дитини „Ти – найкращий!”
семінар «Правові виклики пов’язані із
на базі ГО „Світло надії”.
ратифікацією та імплементацією
Центр надає послуги особам, що
Конвенції Ради Європи про запобігання
постраждали від насильства в сім’ї та
насильству стосовно жінок і домашньому
проводить роботу з кривдниками.
насильству та боротьбі із цими
явищами». Крім того, у ряді областей, у
співпраці з ФНООН для лікарів акушер-гінекологів та медичних сестер проведено тренінги
з питань надання медичної допомоги жінкам, які постраждали від насильства та від
торгівлі людьми. Під час проходження курсів підвищення кваліфікації для педагогів
Дніпропетровської області проводяться лекції: „Ґендерне насильство”, „Профілактика
насильства серед жінок” та „Профілактика насильства в сім’ї”. Мінсоцполітики за
підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні в межах проекту „Відповідь на загрози
соціальній безпеці внаслідок конфлікту” розроблено та апробовано навчальні програми з
ґендерних аспектів конфліктів, включаючи сексуальне насильство та реабілітацію жертв
для соціальних працівників та правоохоронних органів. Такі заходи забезпечують вищу
компетенцію спеціалістів відповідних галузей та більш чутливий до потреб жертв
насильства медичний та соціальний догляд, а також судову, освітню та правоохоронну
систему.
МОЗ України також розроблено Порядок проведення та документування результатів
медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які
ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичної допомоги, що
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України № 278 від 01.02.2019 р. та
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.03.2019 р. за № 262/33233.

15. Які стратегії ваша країна застосовувала за останні п'ять років для
запобігання насильства стосовно жінок і дівчат?
+
+
+

Підвищення обізнаності громадськості та зміна поглядів та поведінки
Робота у молодшій та середній школі, включаючи загальну сексуальну освіту
Мобілізація громад
Зміна образу жінок та дівчат у ЗМІ
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+
+

Робота з чоловіками та хлопчиками
Програми роботи з правопорушниками

У 2017 році з прийнято новий Закон № 2229 «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», який ґрунтується на положеннях Стамбульської Конвенції, а також ряд
підзаконних актів, що забезпечують його реалізацію. Цей закон передбачає розширення
кола кривдників, кримінальну відповідальність за домашнє насильство, програми для
кривдників, розширення повноважень поліції у випадках домашнього насильства,
створення єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства за ознакою статі,
штрафи за вчинення домашнього насильства тощо. Згідно із механізмом визначеним цим
законом відбуваються програми роботи з кривдниками видалено. Така робота із
засудженими покликана знизити ризики повторного вчинення злочину після виходу на
свободу. Згідно зі статтею 24 Закону про запобігання та протидію домашньому насильству
передбачені такі спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству: терміновий
заборонний припис стосовно кривдника; обмежувальний припис стосовно кривдника;
взяття на профілактичний облік кривдника та проведення з ним профілактичної роботи;
направлення кривдника на проходження програми для кривдників. Координатор проектів
ОБСЄ в Україні продовжує проводити регіональні тренінги з впровадження корекційних
програм для кривдників для психологів.
Відбувалася також робота з підвищення обізнаності серед громадськості. Зокрема за
наказом Міністерства соціальної політики широко проводилася щорічна кампанія “16 днів
проти насильства”. З метою запобігання домашньому насильству проводиться
інформаційна робота з суб’єктами запобігання та протидії домашньому насильству, а
також різними категоріями населення. Департаментом соціального захисту населення
Волинської облдержадміністрації спільно з ґендерним інтерактивним театром „Дзеркало”
Центру ґендерної освіти Луцького педагогічного коледжу для молоді проводяться уроки
ґендеру. Учасниками інтерактивного театру представляються вистави з попередження
насильства. Тема запобігання та протидії домашньому насильству обговорюється під час
тренінгів, відеолекторіїв, бесід з дітьми, які відпочивають у дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку (Волинська та Львівська області). До вирішення та
попередження проблеми домашнього насильства залучаються чоловіки. Так, у Волинській
області проведено інформаційну кампанію „Сила чоловіка не для того, щоб кривдити” для
учасників антитерористичної операції, які перебували на реабілітації. До уваги учасників
бойових дій представлено серію соціальних відеороликів – „Жінки яких б’ють”, „Мій тато –
найкращий”, „Коло насилля”, „Як народжується насильство”, „Ні насильству над дітьми”.
За ініціативи Міністерства соціальної політики України реалізується інформаційна
кампанія «Розірви коло». Ціль кампанії - підвищити нетерпимість суспільства до
домашнього та ґендерно зумовленого насильства. Інформаційна кампанія “Розірви коло”
закликає усе суспільство до активних дій і нульової толерантності до насильства. Ця
кампанія відбувається за підтримки програми ФНООН «Комплексний підхід до вирішення
проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні», що має на меті підтримати процес
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зміцнення національних механізмів запобігання і реагування на ґендерно зумовлене
насильство.
Для попередження насильства щодо жінок і дівчат Міністерством інформаційної
політики було розроблено та надруковано порадники для представників ЗМІ та пресслужб органів влади “Медіа без упереджень: слова мають значення”, який містить
компонент про ґендерно-чутливе висвітлення в медіа.

16. Які дії ваша країна зробила за останні п'ять років для запобігання і
реагування на насильство стосовно жінок і дівчат, здійснюваного за
допомогою технологій (онлайн-сексуальні домагання, онлайнпереслідування, публікація інтимних зображень без отримання згоди)?
+
-

Ввела чи посилила законодавство у цій сфері
Впровадила ініціативи підняття обізнаності розраховані на широку аудиторію, у тому
числі молодих жінок та чоловіків у освітніх закладах
Працювала з постачальниками технологій, щоб забезпечити їх відповідність практикам
доброго бізнесу

У 2015 році в Україні створено Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Він є унікальним за своїми функціями і не дублює повноваження інших поліцейських. А
саме, він займається протидією кіберзлочинності, реагуванням на кібератаки та
кіберінциденти, попереджає кіберзагрози, а також працює наж протидією торгівлі людьми,
що здійснюється з використанням технологій. На міжнародному рівні налагоджена
співпраця з Європолом та Євроюстом. Департамент розробив проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень
Конвенції з кіберзлочинності». Зокрема законопроект передбачає:
● надання операторами та провайдерами телекомунікацій на запит правоохоронних
органів інформації, необхідної для визначення особи користувача;
● введення блокування операторами та провайдерами телекомунікацій інформації
певного інформаційного ресурсу за рішенням суду.
Усвідомлюючи масштаби існуючих кіберзагроз і можливі негативні наслідки для
суспільства Департамент кіберполіції у березні 2019 року запустив соціальну кампанію
для інформування громадськості про існуючі кіберзагрози та правила безпечного
використання інтернету.
У рамках проекту «Посилення кримінального переслідування торгівлі людьми з
використанням інформаційних технологій в Україні», який впроваджується за сприяння
Координатора проектів ОБСЄ в Україні спільно з МВС та НПУ, були здійснені такі освітні
заходи:
● Розроблено п’ятиденний тренінговий навчальний курс для представників
Департаменту/регіональних управлінь кіберполіції та Департаменту/управлінь по
боротьбі із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми з розслідування злочинів
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●

торгівлі людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій. Аналогічний
курс було розроблено для прокурорів з метою підвищити спроможність прокурорів
у розслідуванні злочинів торгівлі людьми, вчинених із застосуванням
інформаційних технологій, а саме, на підвищення загального розуміння зв'язків між
торгівлею людьми та кіберзлочинністю і визначенням способів співпрацювати у
кримінальному переслідуванні таких злочинів. Загалом проведено 6 тренінгів для
120 представників НПУ та 2 тренінги для 48 прокурорів з усіх областей України.
Розроблено тренінговий навчальний курс з розслідування злочинів торгівлі
людьми, вчинених із застосуванням інформаційних технологій для викладачів
ВУЗів МВС України. З метою досягнення сталості результатів діяльності, цей
навчальний курс планується до впровадження у вищих навчальних закладах МВС
України. Проведено 5-ти денний тренінг з розслідування злочинів торгівлі людьми,
вчинених із застосуванням інформаційних технологій для тренерів, а саме для
викладачів вищих навчальних закладів МВС України. Тренінг проведено із
залученням міжнародних експертів з метою ознайомлення з новими тенденціями
використання інформаційних технологій у торгівлі людьми.

17. Які дії ваша країна зробила за останні п'ять років стосовно образу жінок
і дівчат, дискримінації і/або ґендерної упередженості в засобах масової
інформації?
Ввела, посилила та впровадила правові реформи для подолання дискримінації та
ґендерного упередження у медіа
- Ввела обов'язкові регулювання для медіа, включно з рекламою
+ Підтримала медіаіндустрію у розробці добровільних кодексів корпоративної етики
+ Забезпечила підготовку фахівців в галузі засобів масової інформації для заохочення
створення та використання нестереотипних, збалансованих та різноманітних образів
жінок та дівчат у ЗМІ
+ Посилила участь та лідерство жінок у медіях
+ Створила чи посилила послуги із захисту споживача з метою отримання та розгляду
скарг щодо медійного контенту, зокрема щодо ґендерних упереджень чи дискримінації у
медіях
-

Одним із актуальних на сьогодні завдань залишається питання механізму протистояння
випадкам дискримінаційної реклами, яка отримує широке розповсюдження та може
справити значний негативний вплив на суспільство. У зв'язку з цим у Верховній Раді
України зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про рекламу» щодо протидії дискримінації» (№ 8558 від 05.07.2018), ініційований
Представником Президента України у Верховній Раді України Іриною Луценко.
Законопроектом пропонується надати визначення «дискримінаційної» реклами за ознакою
статі. Цей законопроект покликаний сприяти протистоянню випадкам дискримінації та
заохочує саме громадян та громадські об’єднання звертатися до судів та боротися з
дискримінаційною рекламою. Це змусить підприємства більш вимогливо та ретельно
ставитися до реклами. Також, цей законопроект передбачає зміну розміру штрафів за
дискримінаційну рекламу, визначення винного за розміщення дискримінаційної реклами та
65

надання більших повноважень центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про
захист прав споживачів.
На сьогодні проведення експертизи реклами на наявність дискримінації здійснює
спеціальний консультативний орган, Експертна ради з питань запобігання та протидії
дискримінації за ознакою статі, яка створена й діє при Міністерстві соціальної політики
України з 2011 року. Експертна рада розглядає скарги на дискримінаційну рекламу за
ознакою статі, надає висновки та рекомендації Міністерству соціальної політики щодо
вжиття заходів щодо порушників. У 2017 році Експертна рада збиралася тричі і розглянула
24 звернення щодо експертної оцінки наявності дискримінації. З них 6 було визнано
дискримінаційними та вилучено з публічного простору, а 2 скарги було скеровані на розгляд
суду. У 2018 році відбулося 4 засідання,
на яких було розглянуто 78 звернень, і з
них 35 рекламних об’єктів було знято.
Кращі практики у регіонах: Житомир
Скарги на дискримінаційну за статтю
Проект «Візуалізація теми ґендерної
рекламу також приймає “Індустріальний
рівності. Протидія сексизму» ГО “паритет”.
ґендерний комітет з реклами”, що є
Мета - сприяти створенню якісних зразків
органом самоорганізації маркетологів.
дизайнерської продукції з теми ґендерної
Комітет розглядає скарги на
рівності шляхом навчання та надання
дискримінаційну рекламу від громадян,
інформації про прояви сексизму.
надає експертні висновки за
зверненням державних органів, а також
проводить експертизу реклами на
наявність дискримінації за власною ініціативою. У роботі ІГКР спирається на Стандарт
“Недискримінаційна реклама за ознакою статі” СОУ 21708654 -002-20116, розробку якого
підтримали фахові асоціації маркетологів та рекламістів та інші асоціації, члени яких є
замовниками реклами.
Крім того у структурі державного управління працює ґендерна експертна рада, що
опікується у тому числі і питаннями ґендеру у ЗМІ, зовнішній реклами та в оголошеннях
про вакансії. Зокрема, Вінницька ґендерна експертна рада визнала дискримінаційними за
ознакою статі 9 рекламних оголошень у результаті чого ця рекламна продукція була знята
з рекламних майданчиків області. У службі зайнятості ведеться робота з роботодавцями
для попередженні дискримінаційних проявів під час пропозицій праці, а також
здійснюється моніторинг рекламних оголошень, які публікуються в місцевих ЗМІ за
сприяння служби зайнятості, щодо порушень за ознакою статі. Одним із громадських
проектів з протидії ґендерній дискримінації у рекламі є проект "Україна без сексизму" ГО
“Гармонія рівних”, що заохочує громадян ставати “громадськими інспекторами” і
здійснювати моніторинг реклами, за результатами якого організація подає скарги до
уповноважених органів.
За даними МІП основним чинником дискримінації жінок в українських ЗМІ залишаються
стереотипи щодо ролі жінки у суспільстві, патріархальні погляди, об'єктивація жінки у
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сімейному та професійному житті. За даними моніторингу Інституту Масової Інформації
станом на березень 2018 року жінки виступали героїнями матеріалів медіа втричі рідше,
лише у 27% випадків. У ролі експерток журналісти залучають жінок ще менше - у 19%
випадків, у кожному п'ятому матеріалі. Жінок практично не запрошують у якості гостей до
студій соціально-політичних ток-шоу на центральних каналах15. В інтернет-ЗМІ кількість
згадок про жінок зросла з 13% у 2014 році до 29% у 2018 році (майже вдвічі)16.
За даними моніторингового дослідження “Індекс ґендерної чутливості українських
медіа" проведеного у 22 областях України, в 2017 році ґендерний розрив між експертками
й експертами у журналістських матеріалах регіональних видань становив 38%, тобто
медіа залучають до коментарів або експертної оцінки удвічі більше чоловіків, аніж жінок
(30% експерток і 70% експертів). Така ж ситуація й щодо героїнь та героїв публікацій: у
матеріалах журналістських публікаціях 29% героїнь і 71% героїв, тож ґендерний розрив
становить 42% (2,4 рази). Середній показник вживання фемінітивів становить 32%. Індекс
ґендерної чутливості ґрунтується на середньому показнику по кожній області,
опираючись на відсоток залучення експерток та героїнь журналістських матеріалів у
різних тематиках (політика, економіка, освіта/наука, культура, медицина, спорт, війна,
волонтерство, розваги та ін.) та відсотковий показник вживання фемінітивів у позначенні
посад/професій/видів діяльності жінок. З 2019 року розпочався наступний етап цього
моніторингу.
Для заохочення створення та використання нестереотипних, збалансованих та
різноманітних образів жінок та дівчат у ЗМІ МІП було проведено 3 регіональних
навчальних семінари, що відбулись у
Запоріжжі, Ужгороді та Рівному в рамках
Кращі практики у регіонах: Дніпро
інформаційно-просвітницького проекту «Медіа
без упереджень: слова мають значення».
Дніпропетровський університет
Міністерство інформаційної політики
внутрішніх справ розробив онлайнреалізувало його спільно з партнерами з Ради
курс “Гендерна рівність”.
Європи та громадськими організаціями.
Його буде використано у системі
післядипломної освіти в закладах
Учасниками тренінгів проекту стали близько 150
вищої освіти МВС.
журналістів, а завдяки онлайн-трансляції
заходів до нього долучитися змогли загалом
понад тисячу осіб. Під час семінарів експерти провели панельні дискусії та майстер-клас з
питань протидії сексизму і стереотипам у медіа та рекламі, ґендерної компетентності, а
також журналістики, чутливої до національних спільнот. А у жовтні - грудні 2018 року МІП
спільно з Офісом Ради Європи в Україні та Київським молодіжним центром проведено 5
навчальних лекцій і тренінгів на тему ґендерно-чутливих журналістики та принципів
недискримінації в медіа в межах проекту молодіжної медіа грамотності Youth MediaLab.
15

https://imi.org.ua/monitorings/u-novynah-ukrajinskyh-zmi-zhinok-zhaduyut-vtrychi-ridshe-nizhcholovikiv-doslidzhennya/
16
https://imi.org.ua/monitorings/kilkist-zhadok-pro-zhinok-v-internet-zmi-zrosla-majzhe-vdvichi-za-ostanni4-roky-doslidzhennya-imi/
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Громадськими організаціями проведено декілька заходів для представників національних і
регіональних ЗМІ, спрямованих на втілення цінностей ґендерної рівності в суспільстві, в
контексті розробки обласних планів дій на виконання Резолюції РБ ООН 1325 «Жінки.
Мир. Безпека». Вони ж підготували “Практичні рекомендації для засобів масової
інформації щодо висвітлення Резолюції РБ ООН №1325, Національного плану дій «Жінки.
Мир. Безпека»”, які Укртелерадіопресінститут рекомендував для використання засобам
масової інформації.
Здійснюється підготовка фахівців у галузі ЗМІ, які будуть здатні виробляти медійні
продукти зі збалансованим ґендерними образами. Таку підготовку здійснює Інститут
Журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. У 2017 було видано підручник “Ґендер для
медій”. У 2019 році Українським інститутом підвищення кваліфікації працівників
телебачення, радіомовлення і преси, який знаходиться в підпорядкуванні
Держкомтелерадіо, проводився навчальний курс “Основи ґендерної політики” для
представників ЗМІ та співробітників органів державної влади, зокрема МІП.
Розробляються методичні та інструктивні документи щодо ґендерно-чутливих політик
для медій. Мінінформполітики підготував Практичний порадник «Медіа без упереджень:
слова мають значення» для представників ЗМІ та прес-служб органів влади (розроблений
в рамках однойменного проекту), що містить рекомендації щодо того, як практично
дотримуватись принципів ґендерно-чутливої журналістики. Здійснюються спроби з боку
медійних асоціації та об'єднань заохотити добровільні механізми саморегуляції у ЗМІ.
Зокрема, пропозиції щодо політики ґендерної рівності та недискримінації до Редакційної
політики медіа розробив і представив медіа-спільноті Волинський медіа-клуб.

18. Чи зробила ваша країна за останні п'ять років які небудь дії, спеціально
призначені для боротьби з насильством щодо конкретних групп жінок, які
піддаються множинній дискримінації?
У групі підвищеного ризику потрапляння до ситуацію насильства знаходяться жінки з
інвалідністю, літні жінки, жінки-ВПО, жінки-рома та жінки з сільської місцевості. За останні
5 років Україна здійснила великий прогрес у напрямку боротьби з насильством, про що
йшлося в попередніх сексіях цієї доповіді. Жінки, що піддаються множинній дискримінації
також виграли від заходів спрямованих на протидію ґендерно зумовленому насильству.
Втім, ряд заходів було розроблено з особливою увагою до певних вразливих категорій
жінок.
Відбувається зростання кількості офіційних звернень з приводу домашнього насильства та
насильства за ознакою статі у Луганській та Донецькій областях, тобто щодо жінок, які
водночас є жертвами гуманітарного лиха, спричиненого збройною агресією Росії проти
України. Так, у Луганській області у порівнянні з 2015 роком кількість таких звернень
зросла у 2,6 рази (1629 звернень у 2017 році проти 622 у 2015). Такі тенденції
зберігаються і в 2018 році. Для допомоги жертвам насильства у Луганській області
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продовжується робота щодо відновлення діяльності обласного центру соціальнопсихологічної допомоги. До початку збройної агресії установа діяла у Слов’яносербському
районі, що наразі є тимчасово непідконтрольною територією. У березні 2015 року на
території, підконтрольній українському Уряду, центр було офіційно перереєстровано.
Наразі ведеться пошук оптимального приміщення для відновлення роботи центру в
повному обсязі. На базі Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги
заплановано створення притулку для осіб, які постраждали від насильства. У червні 2017
року в Полтавській області відкрито Кризовий центр адаптації для жінок, які опинилися в
складних життєвих обставинах БО „Світло надії”. Облаштування та ремонт центру стали
можливими завдяки грантовій підтримці проекту „Полтавська область для внутрішньо
переміщених осіб”, що фінансується Європейським союзом.
За ініціативи Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, у співпраці з МБФ
«Українська фундація громадського здоров’я» та Фондом народонаселення ООН у п’яти
містах і районах області на базі лікарень створено кабінети анонімної невідкладної
медико-психологічної допомоги для жінок, постраждалих від насильства. Постраждалі
отримують необхідні медичні, психологічні, інформаційні послуги та, за наявності
медичних показань, мають можливість стаціонарно залишатися в лікарні протягом певного
часу. Із початку функціонування кабінетів (березень 2017 року) у зазначених кабінетах
допомогу отримали 68 жінок, постраждалих від насильства. Кабінети працюють
цілодобово, анонімно, безоплатно, а також обладнані гінекологічними крісламитрансформерами із функцією огляду та лікування жінок з інвалідністю.
Забезпечується діяльність 157-и мобільних бригад, які надають соціально-психологічні
послуги особам, постраждалим від ґендерно зумовленого насильства (37 міст та 20
районів Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей, підконтрольні українській
владі території Донецької та Луганської областей). Мобільні бригади поліції наразі роблять
виїзди у тому числі у віддалені селища та населені пункти біля лінії розмежування на
пунктах пропуску, в місцях компактного проживання ВПО. За час існування бригад було
надано послуги понад 33 тисячам особам, з них 90% – жінки. З листопада 2017 року
бригади охоплюють ще 21 місто та 27 районів Вінницької, Київської, Львівської, Одеської
та Херсонської областей.
Із серпня 2017 року по березень 2018 року в Попаснянському районі, який знаходиться на
лінії зіткнення та довгий час стабільно посідав перше місце в Луганській області серед 12ти районів за кількістю звернень щодо домашнього насильства, реалізовано проект
„Відповідальність починається з нас” щодо попередження домашнього насильства та
насильства за ознакою статі. Проект впроваджено з ініціативи Департаменту соціального
захисту населення Луганської ОДА за підтримки Попаснянської РДА та партнерських
організацій Médecins du Monde, Action Against Hunger, Фонду ООН у галузі
народонаселення. Головною метою проекту стало максимальне наближення послуг та
допомоги постраждалим від домашнього та ґендерного насильства або потенційним
жертвам безпосередньо за місцем їх проживання. З цією метою в містах, селах та
селищах Попаснянського району було обрано 14 контактних осіб із числа лідерів місцевих
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громад. До функцій контактних осіб входять надання первинної допомоги постраждалим,
інформування про їх права та послуги, які вони можуть отримати, за необхідністю –
перенаправлення до профільних фахівців, а також проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед місцевих жителів. Усі контактні особи пройшли навчання,
налагодили співпрацю із районними службами та установами. Контактні особи
забезпечені мобільними телефонами для надання консультацій в телефонному режимі. Їх
робота ведеться на волонтерських засадах.
Більше третини (35,3%) жінок, які живуть з ВІЛ, зазнали насильства від свого сексуального
партнера або чоловіка. Ця частка значно вища, ніж у середньому серед жіночого населення
(19%). Більше половини (51,3%) опитаних жінок (серед тих, які відповіли на питання) після
досвіду насильства не мали жодної підтримки. однак діагноз ВІЛ-позитивної значно
збільшує ймовірність насильства в усіх сферах, і найбільше, в 15,5 разів, у сфері охорони
здоров’я17. Потреби жінок, що живуть із ВІЛ, а також інших жінок із вразливих груп, є
фокусом роботи Міжнародної організації HealthRight International (Право на здоров’я). МОЗ
також розробило проект наказу «Про внесення змін до додатка 1 до Порядку направлення
жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних
репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти». Ці зміни
обумовлюють забезпечення прав щодо доступу ВІЛ-позитивних осіб до лікування
безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій та водночас сприяють
попередженню передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.
Крім того, державою також здійснюється ряд заходів щодо прав та потреб дівчат, які теж є
групою множинної дискримінації. Детальніше про це йдеться у питання 29.

Участь, відповідальність та ґендерно-чутливі інституції
19. Які дії і заходи ваша країна запровадила за останні п'ять років для
сприяння участі жінок у громадському житті і ухваленні рішень?
+

+
+
+
+
+

Реформувала конституцію та закони, що сприяють участі жінок у політиці, особливо на
рівні прийняття рішень, включаючи реформу виборчої системи, встановлення
тимчасових заходів таких як квоти, зарезервовані посади, та цілі
Впровадила побудову спроможності, розвиток навичок та інші заходи
Заохотила участь молодих жінок та жінок із національних меншин, у тому числі шляхом
сенситизації та менторських програм
Забезпечила можливості для менторства, тренінгів з лідерства, прийняття рішень,
публічних виступів, впевненості у собі, та ведення політичних кампаній
Вжила дій для попередження, розслідування, винесення приговору та покарання випадків
насилля щодо жінок у політиці
Зібрали та проаналізували дані щодо політичної участі жінок, включаючи виборні посади і
посади за призначенням

Світлана Мороз “Права людини жінок, що живуть з ВІЛ в Україні”, 2017.
http://www.un.org.ua/images/documents/4480/HIV%20throgh%20CEDAW%20lensukrcompressed.pdf
17
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В Україні також ведеться збір даних про представництво у владі на всіх рівнях, як на
вибраних так і на призначених посадах. Ця статистика показує, що чим нижчий рівень
посади, тим більше жінок на ньому представлені.
Слід зазначити, що прийняття Закону України “Про державну службу” від 10 грудня
2015 року № 889-VIII дозволило зменшити кількість проявів дискримінації, в тому числі за
ґендерною ознакою, на державній службі. Разом з тим, кількість жінок, обраних на посади
вищого корпусу державної служби (посади категорії “А”) щороку зростає. Зокрема,
протягом 2016 року на зазначені посади було призначено 36 осіб, серед них 6 жінок, що
складало 16,7%. За результатами проведення конкурсів на зайняття вакансій державної
служби категорії “А” за 2017 рік 27,8 % таких посад посідали жінки. У 2018 році на посади
державної служби категорії “А” призначено 15 переможців, з яких 4 жінки, що складає 26,7
%. Крім того, кількість жінок, які подали документи для участі у зазначених конкурсах
збільшується та в 2018 році становило 21,7%. І хоча, як показують дані, паритетного
представництва жінок і чоловіків на посадах категорії “А” ще не досягнуто, втім частка
жінок на цих посадах з кожним роком збільшується, так само як і їх активна участь у
конкурсах на зайняття вакантних посад вищого корпусу державної служби.
Професіоналізація державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування з питань ґендерної рівності передбачена Концепцією реформування
системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій,
їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад та Планом заходів щодо її реалізації, а також Державною
соціальною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на
період до 2021 року. Одними із завдань Концепції та Державної соціальної програми є
розроблення програм спеціальних короткострокових навчальних курсів, семінарів,
тренінгів, модулів професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування, а також забезпечення їх підвищення
кваліфікації. Варто зазначити, що протягом 2014-2017 років організовано підвищення
кваліфікації з основ ґендерної рівності для 11726 державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування, з них у: 2014 році – 3625 осіб, 2015 році – 3146 осіб, 2016 році
– 3275 осіб, 2017 році – 4572 осіб. Впродовж 2018 року навчання за відповідними
програмами пройшли 1032 державних службовця і посадових осіб органів місцевого
самоврядування та 444 спеціалісти з питань забезпечення ґендерної рівності.
В Україні відбувається велика кількість тренінгів спрямованих на розвиток навичок і
спроможності жінок. Такі тренінги проводяться фондами, громадськими організаціями, а
також органами державної влади та місцевого самоврядування. Активним у розбудові
спроможності жінок та жіночих організацій є Український Жіночий Фонд. За період 20142018 років УЖФ Україні було підтримав 355 проектів жіночих неурядових організацій на
суму 27 млн 19 тисяч 944 гр. Активним у галузі тренінгів є також органи державної влади
та місцевого самоврядування, про що свідчать звіти про діяльність обласних державних
адміністрацій, а також ЦОВВ. Відбувається інституалізація навчання державних
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службовців з питань ґендерної політики відповідно до “Плану заходів з реалізації
Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”. Форми навчання включають
спеціальних короткострокових навчальних курсів, семінарів, тренінгів, модулів
професійних програм підвищення кваліфікації , а також у систему підвищення кваліфікації
введено курси з ґендерної політики. Тематика тренінгів включає посилення лідерських та
політичних компетенцій, посилення ґендерної культури, бізнес-клуби, ґендерні аспекти у
певних галузях діяльності, наприклад у сільському господарстві.
Спостерігається також позитивна тенденція серед місцевих рад, які приєднуються до
Європейської хартії рівності жінок і чоловіків на місцевому рівні. У 2017-2018 роках
відповідне рішення ухвалили 34 місцеві ради, ще 16 раз знаходяться на етапі підготовки
до приєднання до Хартії. Це особливо важливо з огляду на реформу децентралізації, яка
проводиться в Україні.

20. Які дії ваша країна зробила за останні п'ять років для розширення
доступу жінок до висловлювання своєї думки і участі в процесі
ухвалення рішень у засобах масової інформації, у тому числі з
використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)?
Посилила забезпечення формальної середньої професійно-технічної освіти (TVET) у
медіях та інших каналах комунікації, включаючи сфери управління та лідерства
+ Вжила заходів по збільшенню доступу до та доступності інформаційно-комунікаційних
технологій (наприклад, безкоштовні зони доступу до інтернету, громадські технологічні
центри для жінок та дівчат)
- Ввели регулювання за просування до рівної оплати та кар'єрного просування для жінок у
медіа-секторі та секторі інформаційно-комунікаційних технологій
+ Співпрацювала із роботодавцями у медіа-секторі та секторі інформаційнокомунікаційних технологій щодо добровільного покращення внутрішніх політик та практик
найму
- Надала підтримку жіночим медіа-мережам та організаціям
-

В Україні інформаційно-комунікаційні технології є порівняно доступними, у тому числі для
жінок. Зокрема органами місцевої влади у містах України масово створюються зони
безкоштовного доступу до вай-фай інтернету. Тим не менше, у ряді областей України
проводяться заходи з облаштування громадських технологічних центрів з метою
надання доступу до сучасних технологій більшій кількості людей.
Медіа-сектор в Україні регулюється державою у помірній степені. Тому процеси
добровільного покращення внутрішніх політик у бік більшої ґендерної чутливості є
важливими. Такі професійні об'єднання як “Індустріальний ґендерний комітет з реклами”,
Волинський медіа-клуб та інші працюють у напрямку заохочення цих процесів серед
українських ЗМІ.
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21. Чи відстежуєте ви частку державного бюджету, яка спрямовується на
просування ґендерної рівності і розширення прав та можливостей жінок
(ґендерно-орієнтоване бюджетування)?
У січні 2019 року Міністерство фінансів України ухвалило «Методичні рекомендації
щодо застосування ҐОБ головними розпорядниками бюджетних коштів». Цей
документ є керівництвом для всіх установ і організацій у їхній роботі з ґендерного
бюджетного аналізу та ґендерного бюджетування в рамках управління державними
фінансами в Україні. Відтак, Міністерство Фінансів планує почати оцінювати частку
бюджету, що спрямовується на просування ґендерної рівності.
Міністерство фінансів у співпраці з іншими міністрерствами на центральному та
регіональному рівні започаткувало процес аналізу бюджетних програм щодо врахування
ними гендерного аспекту. У рамках цієї роботи ОДА почали аналіз місцевих бюджетних
програм на предмет їх гендерної складової. Наприклад, Житомирською обласною
державною адміністрацією здійснено ґендерний бюджетний аналіз таких програм:
«Обласна цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року» (2015),
«Обласна комплексна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до
2016 року» (2015), «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з
наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не
можуть вести самостійний спосіб через похилий вік» (2016), «Підготовка кадрів для сфери
культури і мистецтва вищими навчальними закладами І і ІІ рівні акредитації» (2017), та
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами» (2018).
Наразі можна здійснити приблизну оцінку бюджету, що виділяється на питання ґендерної
рівності шляхом додавання сум коштів виділених на реалізацію НПД 1325, Державна
програма з ґендерної рівності та фінансове забезпечення регіональних програм ґендерної
рівності.
Здійснені кроки є результатом успішної і партнерської роботи проекту «Ґендерне
бюджетування в Україні», що здійснюється за фінансової підтримки Швеції та
впроваджується консорціумом міжнародних організацій в партнерстві з міністерствами і
відомствами: з Міносвіти, Мінсоцполітики, Мінмолодьспорту, Мінохорони здоров'я,
Мінкультури, Державною службою статистики України, а також Комітетами Верховної
Ради України (профільним та бюджетним), та обласними державними адміністраціями.
Головним партнером проекту є Міністерство фінансів України.

22. Будучи країною-донором, чи відстежує ваша країна долю офіційної
допомоги в цілях розвитку (ОДР), яка
вкладається в просування ґендерної рівності і розширення
прав і можливостей жінок (ґендерно-орієнтоване формування бюджету)?
Україна наразі не є країною-донором.
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23. Чинна державна стратегія та план дій з ґендерної рівності
Україна має чинну національну стратегію з ґендерної рівності. У 2018 році Кабінетом
Міністрів України була затверджена “Державна соціальна програма забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року” (КМУ №237).
Програма сприятиме утвердженню принципу рівності жінок і чоловіків у пріоритетних
сферах соціального та економічного розвитку в Україні, ефективному розв’язанню
проблем та усуненню диспропорцій ґендерного розвитку з чіткою орієнтацією на права
людини. Програма враховує рекомендації ООН, Ради Європи, Європейського Союзу,
ОБСЄ, міжнародних моніторингових інституцій у галузі прав людини, а також положення
міжнародних договорів, зокрема Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Реалізація програми
також сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань України щодо ґендерної рівності,
таких як Стратегія ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки, Конвенція про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) та Цілі 5 із Цілей сталого
розвитку, а саме «Забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх
жінок та дівчаток».
Програмою передбачається урахування ґендерного компонента в програмах економічного
та соціального розвитку, удосконалення механізму проведення ґендерно-правової
експертизи, створення комплексної системи реагування на випадки дискримінації за
ознакою статі, розширення переліку статистичних показників, диференційованих за
статтю, зменшення ґендерного дисбалансу у сферах державної служби та управління
людськими ресурсами, а також внесення ґендерної складової до програми реформ. Всі
відповідні інституції та суб'єкти повинні бути залученими та володіти відповідними
знаннями для ефективного впровадження програми у життя задля посилення рівної
видимості, повноважень, відповідальності та участі жінок і чоловіків в Україні.
Програмою визначено основні завдання, спрямовані на підвищення рівня дотримання
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя
українського суспільства. Зокрема, передбачено:
* удосконалення нормативно-правової бази, урахування ґендерного компонента в
програмах економічного та соціального розвитку;
* удосконалення механізму проведення ґендерно-правової експертизи;
* розширення переліку статистичних показників, диференційованих за статтю;
* зменшення ґендерного дисбалансу у сферах державної служби та управління
людськими ресурсами (зокрема, розроблення та внесення до програм курсів підвищення
кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків);
* удосконалення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі;
* внесення ґендерної складової до програми реформ.
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24. Чи має ваша країна план дій і терміни виконання рекомендацій Комітету з
ліквідації дискримінації щодо жінок (для держав-учасниць) або
рекомендацій Універсального періодичного огляду або інших механізмів
Організації Об'єднаних Націй у сфері прав людини, спрямованих на
боротьбу з нерівністю і дискримінацією відносно жінок?
В Україні затверджено “Національний план дій з виконання рекомендацій,
викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо
жінок на період до 2021”. Цим планом, зокрема, передбачено:
●

удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії та запобігання
дискримінації щодо жінок і дівчат;

●

проведення навчання з питань дотримання прав жінок та включення ґендерної
складової до освітніх стандартів з підготовки фахівців;

●

удосконалення механізмів ефективності розслідування випадків сексуального
насильства та забезпечення надання допомоги постраждалим жінкам і дівчатам;

●

посилення інституційного механізму забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків;

●

удосконалення механізму забезпечення прав жінок і дівчат з вразливих груп,
включаючи внутрішньо переміщених осіб, тих, які належать до національних
меншин, осіб з інвалідністю, літніх жінок;

●

проведення інформаційної кампанії з підвищення правової обізнаності з питань
прав жінок;

●

покращення доступу дівчат і жінок до медичних, освітніх, правових та соціальних
послуг.

Реалізація заходів Плану сприятиме подоланнюнайбільш гострих проявів дискримінації
щодо жінок і дівчат, зниженню рівня ґендерно обумовленого та домашнього насильства,
попередженню його проявів та своєчасній допомозі постраждалим особам, розширенню
економічних можливостей жінок, забезпеченню рівного доступу до правосуддя, участі у
прийнятті рішень у політичному та суспільному житті, та виконанню інших ключових
рекомендацій, наданих Україні Комітетом з ліквідації дискримінації щодо жінок (2017).

25. Чи існує у вашій країні державна правозахисна установа?
Національний інститут захисту прав людини в Україні представлений Уповноваженим
Верховної Ради України з прав людини (омбудсман). Мандат уповноваженого зокрема
передбачає роботу і у галузі ґендерної рівності. Стаття 3 Закону України “Про
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини” говорить, що метою парламентського
контролю, який здійснює Уповноважений, є запобігання будь-яким формам дискримінації
щодо реалізації людиною своїх прав і свобод. А стаття 10 Закону України “Про засади
запобігання та протидії дискримінації в Україні” записано, що Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини у рамках здійснення парламентського контролю за
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додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захистом прав
кожного на території України і в межах її юрисдикції запобігає будь-яким формам
дискримінації та здійснює заходи щодо протидії дискримінації.
Мандат Уповноваженого щодо протидії дискримінації за ознакою статі викладено в Статті
9 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, згідно
якої Уповноважений ВРУ:
●
●
●
●
●
●
●

здійснює контроль за дотриманням принципу недискримінації в різних сферах
суспільних відносин;
проводить моніторинг та узагальнює результати дотримання принципу
недискримінації в різних сферах суспільних відносин;
розглядає звернення осіб та/або груп осіб з питань дискримінації;
веде облік та узагальнює випадки дискримінації в різних сферах суспільних
відносин;
висвітлює у щорічній доповіді питання запобігання та протидії дискримінації та
дотримання принципу недискримінації;
здійснює співпрацю з міжнародними організаціями, відповідними органами
зарубіжних країн з питань дотримання міжнародних стандартів недискримінації;
здійснює інші повноваження, визначені Конституцією і законами України.

Нарешті, Стаття 9 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків” говорить, що Уповноважений ВРУ з прав людини у рамках здійснення контролю
за додержанням прав та свобод людини і громадянина:
● здійснює контроль за дотриманням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
● розглядає скарги на випадки дискримінації за ознакою статі;
● у щорічній доповіді висвітлює питання дотримання рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.
Уповноваженим у рамках співпраці з проектом «Демократизація, права людини та
розвиток громадянського суспільства в Україні», який реалізується Програмою розвитку
ООН в Україні, було підготовлено публікацію «Комплексне дослідження становища жінок,
які проживають у сільській місцевості». Публікація містить аналіз результатів дослідження
становища жінок, які проживають у сільській місцевості, у розрізі дотримання їхніх прав,
закріплених Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. На
основі проведеного дослідження розроблено рекомендації для широкого кола сторін щодо
можливих шляхів покращення ситуації з правами жінок.
Окрім цього в Україні також існують посади Уповноваженого президента України з прав
дитини, Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю, та Уповноваженого
Уряду з питань гендеру.
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Мирні та інклюзивні спільноти
26. Які дії ваша країна зробила за останні п'ять років для створення і
підтримки миру, сприяння мирному та інклюзивному суспільству в
інтересах стійкого розвитку і реалізації порядку денного щодо жінок, світу
та безпеки?
+
+
+
+
+

Прийняла та/або впровадила Національний План Дій щодо жінок, миру та безпеки
Інтегрувала цілі щодо жінок, миру та безпеки до основних національних та
міжміністерських політик, планів та підходів в плані оцінки
Використовувала комунікаційні стратегії, у тому числі соціальні медіа, для підвищення
обізнаності щодо питань жінок, миру та безпеки
Підвищила бюджетні кошти на імплементацію програми щодо жінок, миру та безпеки
Здійснила кроки для зменшення надлишкових військових витрат та/або контролю за
доступністю збройного забезпечення
Перерозподілила кошти з військових витрат на соціальний та економічний розвиток,
включаючи ґендерну рівність та уповноваження (посилення) жінок
Підтримала інклюзивний та ґендерно-чутливий аналіз конфліктів, завчасне
попередження та механізми попередження

Враховуючи, що Україна знаходиться у стані війни та вимушена збройно захищати своє
населення та територіальну цілісність зменшення військових витрат не є пріоритетом на
цьому етапі розвитку країни. При цьому у 2016 році, під час військових дій з боку Росії,
Кабінетом Міністрів України було прийнято “Національний план дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року”
(НПД 1325). Таким чином Україна стала першою країною у світі, що прийняла план дій по
1325 у ситуації збройного конфлікту. Цим Уряд визнав активну участь жінок у протидії
конфлікту та миробудівництві, та звернув особливу увагу на протидію явищам ґендерно
зумовленого насильства. План був оновлений у 2018 р. після проведення внутрішньої та
зовнішньої проміжної оцінки його виконання. Зміни внесені у План у 2018 році
представлені у Розділі 1.
На виконання НПД 1325 прийнято 18 регіональних планів дій, ще 7 областей включили
питання «жінки, мир, безпека» у інші обласні програми. А також прийнято галузеві плани у
МВС, Державній прикордонній службі, Національній поліції, Національній гвардії,
Міністерстві оборони, Генеральному штабі ЗСУ з метою локалізації НПД 1325 в областях
України.
У рамках роботи Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України була
створена міжвідомча робоча група з питань імплементації Резолюції РБ ООН № 1325
«Жінки, мир та безпека». Ця міжвідомча робоча група є механізмом сприяння
впровадження політики рівних прав і можливостей у секторі безпеки і оборони України,
імплементації Резолюції № 1325 та створення концептуального документу, який би
регулював аспекти ґендерної політики в секторі безпеки. МВС, Міністерство оборони та
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Генеральний штаб ЗСУ також створили відомчі робочі групи для координації та
моніторингу виконання планів 1325. Для посилення інституціоналізації в системі МВС та
Міністерства оборони створено мережу радників та контактних осіб з ґендерних питань,
виокремлено структурні підрозділи, які займаються ґендерними питаннями. Частина
радників працює за підтримки Програми ООН Жінки.
Для забезпечення системного підходу у впровадженні ґендерної тематики в навчальні
програми закладів вищої освіти сектору безпеки і оборони, а також відповідності їх змісту
міжнародним нормам та стандартам щодо ґендерної рівності, Віце-прем'єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції, за підтримки проекту Програми ООН Жінки
“Ґендерна рівність в центрі реформ, миру та безпеки” започаткували ініціативу із
комплексного інтегрування ґендерної тематики у навчальні програми закладів вищої освіти
сектору безпеки і оборони. У 2018 році 10 пілотних закладів освіти сектору безпеки і
оборони приєднались до цієї ініціативи і провели дослідження у своїх закладах на предмет
виявлення можливостей включення ґендерного компоненту в навчальні програми. У 2019
р. робота зосереджена над розробкою необхідних методичних матеріалів та навчанням
викладачів.
З метою підвищення обізнаності щодо питань жінок, миру та безпеки, відповідні органи
виконавчої влади провели ряд інформаційно-навчальних подій. Зокрема у жовтні в 2014
року НАДС та Міністерство оборони провели круглий стіл “ґендерна рівність та рівні
відносини в секторі безпеки і оборони України - сучасність та майбутнє” для широкого
кола осіб, від найвищих керівних постів держави до громадських активісток. Ряд освітніх
заходів з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони
відбувся в рамках програми Україна - НАТО. Так у жовтні 2017 року пройшов Модуль
курсу з євроатлантичної інтеграції присвячений темі лідерства та ґендеру. Учасниці та
учасники модуля серед інших питань обговорили питання ґендеру, ґендерної рівності,
ґендерного мейнстримінгу та ґендерного бюджетування. Українським інститутом
підвищення кваліфікації працівників телебачення радіомовлення та преси спільно з
громадськими організаціями проведено 7 семінарів про реалізацію НПД 1325 у 2018 році.
У 2017 році ними ж було проведено конкурс для журналістів з висвітлення тематики жінки,
мир, безпека. За підтримки Координатора проектів ОБСЄ було розроблено 2
інформаційно-навчальні посібники “Жінки. Мир. Безпека” для фахівців Національної
поліції та фахівців соціальної сфери. Посібник надає інформацію щодо наявного
міжнародного та національного законодавства, слугують довідником з питань надання
допомоги постраждалим від ґендерно-зумовленого насильства, у тому числі пов’язаного з
конфліктом. Особливу увагу посібник приділяє попередженню та протидії ґендерній
дискримінації.
За ініціативи Офісу віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
було проведено оцінку ґендерного впливу сектору безпеки і оборони України. Оцінку
виконано в рамках глобального проекту структури ООН Жінки «Глобальні можливості для
жінок, миру та безпеки: Від резолюції до відповідальності та лідерства» у 2017 році. До
оцінки увійшли п’ять відомств сектору безпеки і оборони України: Міністерство оборони та
Генеральний штаб ЗСУ, Міністерство внутрішніх справ України, а також Державна
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прикордонна служба, Національна гвардія та Національна поліція (у складі МВС). Оцінка
показала, що ґендерна рівність не розглядається як частина реформи сектору безпеки
України керівниками відомств, та як наслідок не інтегрована в схему реалізації
Стратегічного оборонного бюлетеня, а ґендерні питання не включені до повсякденної
роботи визначених суб’єктів на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях. Втім,
було відзначено і позитивні зрушення, зокрема було відзначено Державну прикордонну
службу України за впровадження ґендеру у свою роботу. А саме, Державною
прикордонною службою України вживаються дієві заходи з інтеграції ґендерної концепції у
діяльність відомства.
Зокрема, представники служби беруть активну участь у робочій групі з питань створення
Української Асоціації представниць правоохоронних органів, створеної у зв'язку з
проведенням правоохоронної реформи в Україні. Асоціацію було створено у 2018 році. За
рік свого існування Асоціація була представлена на ключових міжнародних подіях із
ґендерної та правоохоронної тематики, налагодила співпрацю з аналогічними
організаціями за кордоном. 2018-2019 роках членами Української Асоціації представниць
правоохоронних органів України стали понад 150 жінок від структурних підрозділів МВС
(національної поліції, національної Гвардії України, Державної прикордонної служби
України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної міграційної служби).
Державна прикордонна служба також проводить роботу щодо інтеграції ґендерної
тематики в навчальну програму Національної академії Держприкордонслужби на 2018–
2019 роки. У співпраці із Секретаріатом ОБСЄ Держприкордонслужба України бере участь
у діяльності Платформи ґендерної рівності ОБСЄ для національних відомств з питань
безпеки та управління кордонами. Метою цього проекту є зміцнення потенціалу держав –
учасниць ОБСЄ шляхом розробки механізму, який сприятиме досягненню ґендерної
рівності в національних відомствах з питань безпеки та управління кордонами на всіх
рівнях, у вигляді інтерактивної програми навчання з питань ґендерної рівності.
МОН запроваджує медіацію як мирний спосіб вирішення конфліктів та створює служби
порозуміння у навчальних закладах.

27. Які дії ваша країна зробила за останні п'ять років для того, щоб
підвищити лідерство, представництво і участь жінок у запобіганні
конфліктам, врегулюванні, зміцненні миру, гуманітарній діяльності і
реагуванні на кризові ситуації, на рівні ухвалення рішень в збройних
конфліктах та інших конфліктах, а також у нестійких або кризових
ситуаціях?
Сприяла значущій жіночій участі у миротворчих процесах та впровадженні мирних
договорів
+ Сприяла рівній участі жінок у у гуманітарних та антикризових заходах на всіх рівнях,
особливо на рівні прийняття рішень
+ Інтегрувала ґендерну перспективу до попередження та припинення збройних чи інших
конфліктів
+
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+ Інтегрувала ґендерну перспективу до заходів з протидії гуманітарним катастрофам та
кризам
+ Захистила простір громадського сектору та захисниць прав людини

Жінки є активними учасницями державних та громадських заходів щодо врегулювання
конфлікту, відновленню миру та гуманітарній діяльності. Значна кількість зусиль жінок у
цьому контексті здійснюється у рамках громадського сектору: неурядових організацій та
волонтерських ініціатив, що працюють із контекстом конфлікту на Сході України.
Втім, залишається низьким рівень залучення жінок для ведення перемовин високого рівня
щодо врегулювання збройного конфлікту між та досягнення миру, що передбачає Пекінська
декларація та Платформа дій. Так серед представників української делегації на
перемовинах в Мінську по виконанню Мінських домовленостей представлена лише одна
жінка, що є менше 10% від складу всієї делегації.
До операцій з підтримання миру та безпеки залучено 38 представників Національної гвардії
України та Національної поліції України, з яких:
● Під егідою ООН:

●

o

Південний Судан – 24 осіб (з них 2 жінки)

o

Конго – 5 осіб

o

Кіпр – 7 осіб (з них 2 жінки)

o

Секретаріат ООН – 1 особа

Під егідою ОБСЄ: Косово – 1 особа

Міністерства оборони України зазначає, що в міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки в складі національного персоналу беруть участь три військовослужбовця-жінки (що
складає 10% від загальної чисельності національного персоналу місії). Дві
військовослужбовця-жінки виконують завдання у складі спільної Литовсько-польськоукраїнської бригади. У шести військово-цивільних адміністраціях Донецької області працює
78,6% жінок. У військово-цивільних адміністраціях Луганської області працює 67 осіб, з них
42 жінки, або 63 % всіх працюючих. Серед них дві жінки обіймають посади заступників
керівників військово-цивільних адміністрацій. В апараті облдержадміністрації працює 64
жінки та 23 чоловіка, з них на керівних посадах - 19 жінок, 55% всіх керівних посад апарату
облдержадміністрації обіймають жінки.
У системі МВС працює 23,5% жінок, у ДМС – 74,6%, у ДПС – 24,1%, у Національній поліції
– 22,7%, у ДСНС – 15,7%, а в Національній гвардії – 11,4%. Дві жінки-генерали служать у
Національній поліції та СБУ.
Низку заходів з профілактики і розв’язання конфлікту з використанням медіації було
проведено протягом 2015-2016 років в рамках проекту «Розбудова миру, профілактика і
розв’язання конфлікту з використанням медіації в групах та громадах, які
постраждали від конфлікту, особливо серед жінок та дівчат – ВПО». Проект націлений
на практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти та
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коледжів. У рамках цього проекту відбуваються тренінги «Базові навички медіатора в
навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів і
миробудуванні», метою яких є просування і підтримки значущості участі жінок у мирних
процесах і реалізації мирних угод. У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної
освіти також впроваджується навчальна програма та спецкурс для підвищення кваліфікації
педагогічних працівників „Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення
участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні”.
Рівень залученості жінок у секторі безпеки та оборони зростає. Цьому сприяв е Наказ МВС
України № 189 від 13 березня 2018 про внесення змін до Переліку штатних посад
національної гвардії України, на які дозволяється призначати військовослужбовців - жінок.
Згідно із цим наказом, тепер жінкам відкриті усі посади рядового, сержантського та
старшинського складу, зокрема бойовий медик взводу, заступник командира відділення,
оператор безпілотних літальний апаратів, льотчик-оператор, льотчик-штурман вертольоту
тощо. Також у 2017 році було скасовано Наказ МОЗ № 256, який встановлював 450
професій, заборонених для жінок. Це сприяло розширенню можливостей жінок для участі у
секторі безпеки та миробудуванні. Також відбувається внутрішня робота з інтеграції жінок у
військову службу в межах військового формування з правоохоронними функціями
“Національна гвардія України”.
7 липня 2017 року у Харкові за ініціативи народного депутата Ірини Луценко, дружини
Президента України Марини Порошенко та голова Харківської ОДА Юлії Світличної
вперше відбувся Глобальний гендерний форум. Подія пройшла на високому науковому
рівні і об’єднала представнийь органів державної влади влади та громадських активісток в
обговоренні жіночого внеску в усі сфери життя.
В Україні також відбулися Перший та Другий Всеукраїнський жіночий конгреси у 2017 і
2018 роках, а також обласні жіночі з'їзди в Одесі (травень 2018 р.) та Львові (вересень
2018). Всеукраїнські конгреси були організовані Міжфракційним депутатським обєднанням
“Рівні можливості” і є постійно-діючою публічною платформою, яка формує порядок
денний з ґендерної політики для Верховної Ради України, Уряду, місцевих громад,
приватного та громадського секторів та медіа-спільноти. Питання лідерства жінок, зокрема
у галузі миробудування були частиною обговорень конгресів. Резолюція Другого
Всеукраїнського конгресу містила такі пріоритети для подальшого забезпечення принципу
ґендерної рівності у секторі безпеки і оборони та правоохоронній діяльності:
●
●
●
●
●

усунення дискримінації при виборі освіти та проходження відповідної підготовки
(перепідготовки) дівчатами і жінками при отриманні військових і бойових посад;
залучення жінок до військової та правоохоронної служби, як невід’ємного елементу
миробудівництва;
моніторингу захисту прав і можливостей жінок та чоловіків в органах безпеки і
оборони та правоохоронній системі, в тому числі жінок і чоловіків-ветеранів;
розробки політики підтримки сімей (військових), які втратили на війні когось з
родини;
включення ґендерного компоненту до комунікаційних стратегій, пов’язаних із
безпекою інформаційного простору.
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28. Які дії ваша країна зробила за останні п'ять років для посилення судової
і позасудової відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного
права і прав людини стосовно жінок і дівчат в ситуаціях збройних і
інших конфліктів або при здійсненні гуманітарної діяльності і реагуванні на
кризові ситуації?
+
-

+
+
+

Впровадила правові та політичні реформи для попередження порушень прав жінок та
дівчат
Посилила інституційну спроможність, у тому числі спроможність судової системи та
механізмів судочинства перехідного періоду (transitional justice) коли це доречно під час
подолання конфліктів та криз
Посилила спроможність інституцій сектору безпеки щодо попередження порушення
прав людини та ґендерно-мотивоване насильство та знущання
Підвищила доступ до послуг попередження насильства для жінок, що потерпіли від
конфлікту, стали біженками чи внутрішньо-переміщеними особами
Здійснила заходи щодо подолання незаконної торгівлі зброєю
Здійснила заходи щодо подолання виробництва, використання та торгівлі наркотиками
Здійснила заходи щодо подолання торгівлі жінками та дітьми

В Україні почалася реформа судової системи і з 2018 року активізувалася робота над
механізмами судочинства з метою посилення відповідальності за порушення прав людини
у контексті конфлікту і гуманітарної діяльності.
На запит Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної співпраці
проведено аналіз урядової моделі здійснення судової та інших суміжних реформ щодо
включення до неї ґендерної складової за підтримки ООН Жінки (квітень 2018 р.). Ключові
висновки та рекомендації з ґендерного інтегрування презентовані та передані для
основних суб’єктів системи правосуддя.
Національною школою суддів України був розроблений навчальний курс для суддів щодо
особливостей кримінального провадження у справах про домашнє насильство,
затверджений у 2017-2018 рр. та включений до навчального плану НШСУ. НШСУ також
бере участь у регіональному проекті «Зміцнення доступу до правосуддя для жінок, які є
жертвами насильства, в країнах Східного партнерства», ініціативі РЄ, що реалізується
шляхом двосторонньої співпраці з національними органами влади та регіональної обміни,
а також у розробці та поширенні нового дистанційного курсу щодо доступу жінок до
правосуддя за допомогою програми HELP, яка спрямована на суддів, прокурорів,
адвокатів та адвокатів громадянського суспільства.
На виконання Національного плану дій за CEDAW (вересень, 2018) заплановано і
розпочато виконання ряду заходів щодо забезпечення доступу жінок і дівчат до
правосуддя, включно прийняття процедур для розслідування випадків сексуального
насильства, що враховують ґендерний аспект; проведення відповідного навчання,
прийняття кодексів поведінки та протоколів для поліції і збройних сил, які враховують
ґендерний аспект, а також зміцнення потенціалу судової системи, з тим щоб забезпечити
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її незалежність, неупередженість і сумлінність. Виконавцями заходів визначено структури
системи МВС, Міноборони, МОЗ, Мінсоцполітики, Мін’юст, Генпрокуратуру, Вищу
кваліфікаційну комісію суддів України, Національну школу суддів України, Вищу раду
правосуддя України, професійні об’єднання суддів, Раду суддів України, Державну судову
адміністрацію, Збори суддів.
В Україні відбулася криміналізація домашнього насильства відповідно до статті 126-1
Карного Кодексу України, що є важливим законодавчим кроком з протидії цьому виду
насильства.
Україна також подала ряд позовів у міжнародні судові інстанції на Російську
Федерацію за скоєні нею воєнні злочини та грубі порушення прав людини та прав людини
жінок під час збройного конфлікту Росії на сході України та у Криму.
Внутрішньо-переміщені особи, що стали новою великою групою у соціальномудемографічному контексті України отримали велику підтримку з боку держави, а також зі
сторони міжнародних та національних організацій громадянського суспільства. Заходи
спрямовані на підтримку ВПО стосувалися роботи з їх адаптації у новому середовищі,
працевлаштування, житла та ряду соціальних послуг.

29. Які дії ваша країна зробила за останні п'ять років для ліквідації
дискримінації і порушень прав дівчаток?
+
+

+
+
+

Здійснила заходи щодо подолання негативних соціальних норм та практик та
підвищення обізнаності про потреби та потенціал дітей-дівчат
Звернула увагу на негативні наслідки в плані здоров'я через погане харчування, ранні
пологи та вразливість до ВІЛ-СНІДу та інших хвороб, що передаються статевим
шляхом
Впровадила політики та програми для зменшення та викорінення дитячих, ранніх чи
примусових шлюбів
Впровадила політики та програми для викорінення насилля щодо дівчат, включаючи
фізичне та сексуальне насилля, а також шкідливі практики
Впровадила політики та програми для викорінення дитячої праці та надмірного рівня
неоплачуваної домашньої роботи, що здійснюється дівчатами
Посилила обізнаність дівчат про участь у соціальному, політичному та економічному
житті
Посилила доступ дівчат до якісної освіти, розвитку навичок та тренінгів

Закон України № 2229 «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 2017
року має на меті провадити політики для викорінення насилля щодо дівчат. До Річної
Національної програми співробітництва Україна – НАТО Указом Президента України у
2016 році включено питання забезпечення імплементації резолюції Ради Безпеки ООН
№1612 „Діти у збройних конфліктахˮ, що також торкається і потреб дівчат.
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Заходи щодо забезпечення освітніх, репродуктивних прав дівчат, їх прав на життя без
насильства та ненасильницьке спілкування, з фокусом на права дівчат з вразливих груп,
що піддаються множинній дискримінації, визначені у Державній програмі з ґендерної
рівності, та в НПД по CEDAW. Одним із проектів з підвищення обізнаності дівчат і
розширення їх участі у соціальному, економічному і політичному житті є щорічна кампанія
“16 днів проти насильства”, яка проходить по всій території України.
З 1 червня 2017 року Національна дитяча «гаряча» лінія, за якою діти та їх батьки можуть
отримати консультування з питань порушення прав дитини, запрацювала за європейським
номером 116111, чим Україна приєдналася до єдиної системи дитячого телефонного
консультування з єдиним європейським номером.
У закладах освіти для учнів
середніх та старших класів та
Кращі практики у регіонах: Житомир
студентів проходять інформаційні
заходи щодо інформування з
* Міськрада і ГО проводять проекти для розвитку
потенціалу дівчат: «Школа лідерства вихідного
питань безпечної міграції та
дня», «Перший крок до успіху», «Неслабка стать»
ризиків потрапляння в ситуації
торгівлі людьми на теми: «Мережа
* 2016: Житомирська ГО «Паритет» відзначена
інтернет – правила безпечної
світовою премією «With and For Girls».
поведінки», «Твоя безпечна
поведінка». Дітям пропонується
перегляд соціальної реклами та відеороликів з питань протидії торгівлі людьми з
наступним аналізом отриманої інформації, перегляд та обговорення фільму «Станція
призначення – Життя». На батьківських зборах психологи інформують батьків учнів про
безпечну поведінку дітей у соціальних мережах, проводять лекторії з питань захисту прав
дітей, опрацьовують в тренінгових групах питання: «Підліток у безпечному світі», «Життєві
цінності», «Супровід підлітка у професійному просторі», «Працевлаштування
неповнолітніх», «Поїздка за кордон: за і проти», «Дитина – творець своєї долі». Для
класних керівників проводиться навчання щодо проведення виховної роботи з дітьми за
програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» та інформаційні
заходи «Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика».
В закладах освіти, в яких працюють практичні психологи та соціальні педагоги,
систематично проводяться для педагогічних працівників інтерактивні заняття з
елементами тренінгу, лекції, круглі столи, практичні та навчальні семінари, відеолекції з
коментуванням та обговоренням, інтерактивні бесіди на теми: «Що потрібно знати про
проблему торгівлі людьми», «Що треба знати, щоб вберегтися від небезпеки потрапляння
в ситуацію торгівлі дітьми», «Торгівля людьми – як уберегтися від небезпеки», «Ефективні
форми просвітницько-профілактичної роботи з питань запобігання насильства в сім’ї»,
«Підвищення статусу жінок в Україні, розвиток ґендерних ініціатив», «Запобігання торгівлі
жінками та дітьми», «Використання коміксів у профілактиці торгівлі людьми»,
«Використання методу «case-study» в протидії торгівлі людьми», «Протидія найгіршим
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проявам дитячої праці», «Сексуальна експлуатація дітей в туризмі», «Торгівля людьми:
ознаки та форми» та ін.
Доступ дівчат до якісної освіти адресований розробкою Міністерством освіти і науки
України Стратегії наскрізного впровадження ґендерного компоненту в освіту «Освіта:
ґендерний вимір 2020», що на жаль досі не була прийнята. Міністерство освіти і науки
України докладає зусиль для забезпечення більш рівного доступу до якісної середньої
освіти серед дітей, в тому числі дівчаток, міських і сільських місцевостей. Уряд розробляє і
приймає спеціальні заходи для забезпечення доступу дівчат до STEM-освіти, а також для
гендерно-рівного професійного орієнтування в середній школі. В Міносвіти здійснюється
обов’язкова гендерна експертиза шкільних підручників з метою вилучення
дискримінаційного контенту з навчальних матеріалів. Наприклад, за результатами
експертизи відкликано гриф «Навчально-методичного посібника до навчальної програми
“Сімейні цінності”» для 8-9-х класів. З 2017-2018 навчального року на факультеті соціології
КНУ імені Тараса Шевченка відкрито магістерську освітню програму «Гендерні студії», де
готуватимуть фахівців з гендерної соціології.
Здоров'я дівчат є важливим елементом їх загального добробуту. За останні 5 років
поширилася мережа кабінетів планування сім'ї, створених МОЗ. Через ці канали
здійснюється інформування дівчат про здоровий спосіб життя, ризики ранніх пологів,
негативні наслідки від інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Ранні і примусові шлюби все ще відбуваються в Україні, в основному у середовища
ромської етнічної групи. Наразі відбувається процес консультацій між представниками
ромської громади, активістками та державними органами та громадськими активістами
стосовно цього питання. Готуються відповідні пропозиції щодо включення питань захисту
прав жінок-рома до “Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської
національної меншини на період до 2020 року”.
Одним із чільних напрямків роботи поліції в Україні стало викорінення дитячої
порнографії, жертвою якої найчастіше стають дівчата. Зокрема у 2019 році Департамент
кіберполіції припинив функціонування студії з виготовлення дитячої порнографії у Києві і
притягнув організатора до відповідальності.

Охорона, захист і відновлення довкілля
30. Дії України за останні 5 років для інтеграції ґендерних аспектів і
проблем в екологічну політику?
+
+

Підтримала участь та лідерство жінок в управлінні природними ресурсами та довкіллям
Підсилила докази та/або збільшила обізнаність про загрози для здоров'я природного
характеру для конкретних статей (наприклад, певні продукти, технології, виробниче
забруднення)
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-

-
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Підвищила доступ жінок до та контроль над земельними, водними, енергетичними, та
природними ресурсами.
Підтримала освіту жінок та дівчат у науці, інженерії, технології та інших дисциплінах,
що стосуються природного середовища
Покращила доступ жінок до стійкої часо- та трудо-зберігаючої інфраструктури
(наприклад, доступ до води та енергії) та до дружніх до клімату сільськогосподарських
технологій
Здійснила заходи для збереження знань та практик жінок з корінних та місцевих спільнот
пов'язаних до традиційної медицини, біорізноманіття та технік збереження природних
ресурсів
Здійснила кроки для забезпечення рівної оплати праці жінкам задіяним у еко-економіці
Моніторила та оцінювала вплив природоохоронної політики та проектів стійкої
інфраструктури на жінок та дівчат

Жіночі екологічні організації в Україні, зокрема жіноча Всеукраїнська екологічна
громадська організація “Мама-86” були активними у обстоюванні інтересів та місії своїх ГО
у стосунках з державою. Цим вони проявили
своє лідерство та здатність впливати на
Кращі практики у регіонах: Житомир
процеси прийняття рішень у країні. Зокрема
Участь і лідерство жінок в управлінні
“Мама-86” зайняла активну позицію щодо
довкіллям і природними ресурсами
адвокації прийняття законів екологічного
включено як ціль до проекту Стратегії
спрямування, які Україна мала прийняти
інтегрованого розвитку міста «Житомир
згідно з угодою про асоціацію з ЄС. Крім
– 2030» в розділі «Зелене місто».
того, “Мама-86” працює над збором доказів
про загрози природного характеру.
Підтримка дівчат у доступі до освіти щодо
природного середовища відбувалася передовсім через впровадження програми STEM
(наука, технологія інженерія, математика). Цей проект впроваджується у ряді областей і
користується популярністю серед школярок, які вивчають традиційно менш популярні
серед дівчат предмети, а також дізнаються про діяльність жінок-винахідниць та їх вплив
на розвиток сучасної науки та техніки. Для підготовки педагогів до впровадження STEMорієнтованого навчання в закладах освіти проводяться спеціальні освітні заходи, як то
«STEM-освіта як складова інноваційної діяльності закладу загальної середньої освіти», а
також дослідження «Вивчення стану рівного доступу учнівської молоді до вибору та
отримання STEM-професій», яке було проведено у 2018 році у Луцьку.

31. Дії України з 2014 по 2019 для інтеграції ґендерних аспектів в політику і
програми щодо зниження небезпеки лих, відновлення клімату і
пом'якшення наслідків?
+

Підтримала жіночу участь та лідерство, включно з жінками, що потерпіли від природних
катастроф, у зниженні ризику природних катастроф, відновлюваності клімату,
політиках, програмах та проектах відновлення завданої довкіллю шкоди
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Посилила доказову базу та підвищила обізнаність про диспропорційну вразливість жінок
та дівчат до впливу деградації довкілля та природних катастроф
Сприяла доступу жінок, що потрапили у катастрофи, до таких послуг як соціальні
виплати, страхові виплати та компенсації.
Ввела чи посилила та впровадила ґендерно-чутливі закони та політики стосовно
зниження ризиків катастроф та відновлення клімату (наприклад, закон про
катастрофи, що націлений на вразливість жінок під час катастроф)

Програма соціального страхування України передбачає рівний доступ до компенсацій
для населення у разі катастроф незалежно від статі. Це відповідає принципу інтегрування
підходів ґендерної рівності при розробці нормативно-правових актів, а також відповідає
цілі 5 ЦСР про забезпечення ґендерної рівності.
Є приклади оцінки гендерного впливу на громади в галузі агропромисловості. Так, за
дослідженням (2015), до гендерно-чутливих ризиків промислових сільськогосподарських
об’єктів належать їх негативний вплив на доступ до чистої питної води, дефіцит
фінансових ресурсів у жінок для придбання енергоносіїв і їх низький дохід у цілому, що
призводять до більш інтенсивного використання твердого палива, а це, своєю чергою,
підвищує рівень впливу забруднювачів повітря, таких як окис вуглецю, бензоли, зважені
частинки і формальдегід, тощо.
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Розділ 3: Національні установи та процеси з ґендерної
рівності
32. Структура державних органів у сфері забезпечення ґендерної рівності
та розширення прав та можливостей жінок в Україні
Відповідно до Закону про рівні можливості національний механізм забезпечення рівних
прав і можливостей жінок і чоловіків, органами, установами та організаціями, наділеними
повноваженнями у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, є
Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Кабінету
Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (Мінсоцполітики),
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та визначені в їх складі
уповноважені особи (координатори) з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків та громадські об’єднання.
На сьогодні в Україні склалась унікальна ситуація, коли чи не вперше питання ґендерної
рівності отримало підтримку на найвищому політичному рівні в Уряді. Так, з 1 березня
2017 року Уряд поклав обов’язки з реалізації державної політики у цій сфері на Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, до
компетенції якого тепер належать питання ґендерної рівності та координації взаємодії
центральних органів виконавчої влади з питань ґендерної рівності; організації роботи,
пов’язаної з формуванням та представленням позиції Української Сторони у відносинах
між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, у тому числі з питань
ґендерної рівності. Це забезпечило координацію впровадження ґендерної політики на
найвищому рівні. Схема державного механізму з питання ґендерної рівності надана у
Додатку 7.

Виконавча влада
З 1 березня 2017 року інституційний механізм з ґендерної рівності було значно підсилено:
Уряд поклав обов’язки з реалізації державної політики у сфері ґендерної рівності на Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. До його
компетенції належить координація взаємодії центральних органів виконавчої влади з
питань ґендерної рівності; організації роботи, пов’язаної з формуванням та
представленням позиції Української Сторони у відносинах між Україною та Організацією
Північноатлантичного договору, у тому числі з питань ґендерної рівності. Це забезпечило
координацію впровадження ґендерної політики на найвищому рівні.
При Кабінеті Міністрів України створений апарат Урядового уповноваженого з ґендерної
політики. У межах органів виконавчої влади також працюють уповноважені з питань
ґендеру (заступники міністрів з європейської інтеграції), а також введена посада радника з
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питань ґендеру, створені робочі групи або підрозділи для забезпечення роботи
міністерств із інтеграції ґендерної рівності у їх основну сферу діяльності.
При КМУ також діє Міжвідомча рада з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного
розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми. Вона є
тимчасовим консультативно-дорадчим органом, на який покладені такі завдання як:
сприяння реалізації ефективної державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності,
демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми;
розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо реалізації
державної політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку,
запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, зокрема розшуку, повернення,
реабілітації жертв такої торгівлі, запобігання насильству в сім'ї; сприяння формуванню
позитивного ставлення до сім'ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню
національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та
чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству;
інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про стан реалізації державної
політики з питань сім'ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання
насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. Такі ж міжвідомчі ради діють на рівні
областей та районів.
Міністерство соціальної політики України є спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та
чоловіків. У межах Мінсоцполітики працює уповноважений підрозділ, експертні групи з
питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та ґендерної рівності
Директорату соціальних послуг та інтеграції, що складається з 4 державних експертів; та
Управління протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству з окремим
структурним підрозділом – відділом гендерної рівності. Удосконалено діяльність утвореної
при Мінсоцполітики у 2012 році Експертної ради з питань запобігання та протидії
дискримінації за ознакою статі. З 2016 року вона не тільки розглядає звернення за
фактами дискримінації за ознакою статі, що надходять від громадян, а й надає
рекомендації Мінсоцполітики щодо усунення виявлених порушень і їх причин.
Cтруктурні підрозділи з ґендерної політики утворюються у ряді міністерств. У Міністерстві
Юстиції працює робоча група з впровадження ґендерних підходів у роботі Міністерства
юстиції України, на яку, крім іншого, покладено завдання проведення гендерної
експертизи нормативно-правових актів. З 2018 року у структурі апарату МВС України
створено Відділ з питань дотримання ґендерної рівності. У 2017 році у структурі
Національної Гвардії України створено службу з ґендерної інтеграції Управління кадрової
роботи Головного управління Національної гвардії України. У 2018 році у структурі
Державної прикордонної служби України створено службу з питань ґендерної рівності. У
2018 році Державна міграційна служба України створила відділ з питань дотримання
ґендерної рівності та опрацювання звернень громадян. Заступники міністрів з
євроінтеграції при ряді інших міністерств і відомств також відповідають за питання
ґендерної рівності.
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В рамках роботи Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України також
створена міжвідомча робоча група з питань імплементації Резолюції РБ ООН № 1325
«Жінки, мир та безпека». Ця міжвідомча робоча група є механізмом сприяння
впровадженню політики рівних прав і можливостей в секторі безпеки і оборони України,
імплементації Резолюції № 1325 та створення концептуального документу, який би
регулював аспекти ґендерної політики у секторі безпеки.
Поновлюється мережа ґендерних радників у структурі центральних органів виконавчої
влади. Зокрема, у 2017 році призначено штатну радницю з питань реформування
психологічної служби та ґендерної інтеграції апарату камандувача Національної гвардії
України. У 2018 році введено посаду позаштатного радник з ґендерних питань,
відповідального за забезпечення принципу гендерної рівності, а також штатну посаду
помічника голови ДПСУ з питань гендерної рівності у Державній прикордонній службі
України. З квітня 2019 року введена посада штатного радника з гендерної політики
Міністра внутрішніх справ. Також відбувається процес поновлення посад радників на
обласному рівні, у місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Законодавча влада
При Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин діє підкомітет з питань ґендерної рівності і недискримінації.
В секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини працює Представник Уповноваженого
з дотримання рівних прав і свобод, відповідальний зокрема за гендерну рівність та
недискримінацію.
Активно діє Міжфракційне депутатське об’єднання (МФО) „Рівні можливостіˮ, яке включає
51 народного депутата України, у тому числі 14 чоловіків з 6-ти різних фракцій. Місією
об’єднання є просування ґендерної рівності та покращення становища жінок у суспільстві;
об’єднання зусиль законодавчої і виконавчої влади та громадянського сектору щодо
просування прав жінок; сприяння процесу адаптації законодавства України до
законодавства ЄС. Крім цього також діють міжфракційні депутатські об'єднання “Жінки,
Мир, Безпека” і “За сімейні цінності”, які працюють з питаннями, що стосуються жінок.
Остання депутатська жіноча ініціатива є найновішою, але не бачить питання ґендерної
рівності серед своїх задач.

33. Чи є глава державного інституційного механізму з ґендерної рівності
членом інституційного процесу реалізації ЦСР (наприклад, міжвідомчий
координаційний офіс, комісія або комітети)?
Національна система локалізації і адаптації ЦСР в Україні здійснюється у Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі. Координацію процесу з вироблення загального бачення
Цілей сталого розвитку протягом 2016 року здійснювала Міжвідомча робоча група
високого рівня під спільним головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України –
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Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва та Координатора системи
ООН в Україні, Координатора з гуманітарних питань в Україні та Постійного Представника
Програми розвитку ООН в Україні Ніла Вокера. До складу групи увійшли 17 представників
міністерств та відомств на рівні заступників міністрів, в тому числі і Наталя Федорович,
заступник Міністра соціальної політики України – спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків.

34. Чи існують для різних зацікавлених сторін офіційні механізми для участі
у здійсненні і контролі виконання Пекінської декларації і Платформи дій та
Порядку денного у сфері сталого розвитку на період до 2030 року?
Зацікавлені сторони можуть скористатися такими офіційними механізмами для участі у
виконанні ППД і ЦСР:
●

По-перше, існує можливість подати свої пропозиції до підготованих на
впровадження ППД і ЦСР нормативно-правових актів, так як згідно процедури
громадського обговорення, ці документи обовязково оприлюднюються на сайтах
органів виконавчої влади, що їх розробляють, і доступні протягом місяця для
обговорення та подання зауважень і коментарів.

●

По-друге, зацікавлені сторони можуть брати участь у робочих групах, створених
для розробки цих нормативно-правових актів, громадських консультаціях, робочих
зустрічах, ініційованих розробниками.

Пекінська декларація і Платформа дій
+
+
+
+
+
+
+
+

Організації громадянського
суспільства
Організації по захисту прав жінок
Наукове співтовариство й експертноаналітичні центри
Релігійні організації
Парламенти/парламентські комітети
Приватний сектор
Система Організації Об’єднаних Націй
Інші учасники - Профспілкові
організації; професійні об'єднання та
асоціації

Порядок денний у сфері сталого розвитку
на період до 2030 року
+
+
+
+
+
+
+
+

Організації громадянського
суспільства
Організації по захисту прав жінок
Наукове співтовариство й експертноаналітичні центри
Релігійні організації
Парламенти/парламентські комітети
Приватний сектор
Система Організації Об’єднаних Націй
Інші учасники - Профспілкові
організації; професійні об'єднання та
асоціації
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35. Чи є ґендерна рівність і розширення прав та
можливостей усіх жінок і дівчат одним з
ключових пріоритетів у державному плані/стратегії реалізації ЦСР?
Пріоритет ґендерної рівності включений до національної системи ЦСР, яка містить 86
завдань національного розвитку та 172 індикатори для їх моніторингу. Із них 6 завдань і 20
індикаторів стосуються Цілі 5. ґендерна рівність (Додаток 8). Крім того, ґендерний вимір
також притаманний 1 завданню й індикатору з Цілі 4. Якісна освіта, 3 завданням і 8
індикаторам Цілі 3. Місце здоров'я та благополуччя, а також 1 завданню та 1 індикатору
Цілі 10. Скорочення нерівності.
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Розділ 4: Дані та статистика
36. Які три основні сфери, в яких за останні п’ять років ваша країна
досягла найбільшого прогресу щодо ґендерної статистики на національному
рівні?
Введення в дію законів, нормативних актів або статистичних програм/стратегій, що
передбачають розвиток ґендерної статистики
+ Формування міжвідомчого координаційного механізму з ґендерної статистики
(наприклад, технічна робоча група, міжвідомчий комітет)
+ Використання більшої кількості ґендерно-орієнтованих даних в розробці політик і
здійсненні програм і проектів
- Повторна обробка існуючих даних (наприклад, переписів і опитувань) для отримання
більш розділеної за категоріями і/або нової ґендерної статистики
+ Проведення нових досліджень для підготовки національної початкової інформації щодо
окремих тем (наприклад, витрати часу, ґендерне насильство, володіння активами,
убогість, інвалідність)
+ Розвиток адміністративних або альтернативних джерел даних для усунення
недостатності ґендерних даних
+ Створення інформаційних продуктів з ґендерної статистики (наприклад, легкі для
розуміння доповіді, огляди політики, наукові статті)
- Розробка централізованої веб-бази даних і/або системи моніторингу ґендерної
статистики
+ Участь у зміцненні потенціалу для стимулювання використання ґендерної статистики
(наприклад, тренінги, семінари із статистичної оцінки)
-

З 2015 року впроваджується проект „ґендерне бюджетування в Україніˮ за підтримки SIDA.
ґендерне бюджетування запроваджується в Україні відповідно до “Стратегії управління
державними фінансами на 2017 – 2021 роки” та плану дій до нього. Мінфін також
затвердив “Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно
орієнтованого підходу в бюджетному процесі” (2019). Мінсоцполітики організувало
проходження он-лайн навчання з питань ґендерного бюджетування для розпорядників
бюджетних коштів системи соціального захисту населення з усіх областей України.
Програма цього навчання розроблялась за участі фахівців проекту “ГОБ”. На рівні ОТГ іде
активна робота у рамках програми DOBRE: в ОТГ створено ґендерно-бюджетні групи,
розроблено програми та Стратегії розвитку з включенням ґендерного компоненту.
Протягом останніх 5 років продовжено збір ґендерно-чутливої статистики. Наразі вона
збирається за 120 показниками показниками та кожні два роки видається статистична
збірка „Жінки і чоловіки в Україніˮ. Відповідно до наказу Державної служби статистики
України від 01.03.2019 № 97 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань
гармонізації національних показників ґендерної рівності до міжнародних стандартів"
створено міжвідомчу робочу групу, діяльність якої спрямована на виконання завдань та
заходів з реалізації Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету
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Міністрів України від 11.04.2018 № 273, та 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, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 634-р.
Починаючи із 2015 року, за результатами вибіркового обстеження умов життя
домогосподарств (далі – ОУЖД) Держстат здійснює підготовку статистичної інформації
щодо рівнів бідності за абсолютним критерієм (за середньодушовими еквівалентними
загальними доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму та нижче
фактичного прожиткового мінімуму) у розрізі статево-вікових груп населення. Також,
починаючи із 2015 року, за даними ОУЖД здійснюється підготовка статистичної
інформації щодо показників доступу до Інтернету в розрізі статево-вікових груп населення:
ступінь поширення серед населення користування послугами Інтернету за останні 12
місяців; частота користування
Інтернетом; місце та основні цілі
Кращі практики у регіонах: Вінничина
доступу до Інтернету. Крім того,
починаючи із 2017 року, за даними
Щорічна збірка «Жінки і чоловіки на
ОУЖД запроваджено підготовку
Вінниччині», що показувати соціальностатистичної інформації щодо
демографічне становище жінок і чоловіків,
показників депривації різних статевоа також служить вимірювачем
вікових груп населення: рівень
рівноправності між ними.
поширення ознак бідності та
позбавлення (депривації), рівень
поширення ознак бідності та позбавлення (депривації) щодо розвитку інфраструктури,
рівні матеріальної депривації та глибокої матеріальної депривації. Зазначена статистична
інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у
розділі "Статистична інформація"/"Публікації"/"Демографічна та соціальна
статистика"/"Доходи та умови життя" у статистичних збірниках "Витрати і ресурси
домогосподарств України", "Доступ домогосподарств України до Інтернету", "Самооцінка
домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг".
Збірки даних, що розкривають ґендерний портрет областей видаються у Чернігівській,
Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Сумській18, Закарпатській19,
Кіровоградській20, Луганській, Чернівецькій, Львівській та інших областях. Офісом Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції спільно з обласними
державними адміністраціями на основі адміністративної та статистичної інформації з
областей підготовлено ґендерні профілі усіх областей країни, за винятком тимчасово
окупованих територій.

18

http://csgard.sumdu.edu.ua/images/Zvit_GP.pdf
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/catalog/2015/zbirnuk22.pdf
20
http://gutszn.kr-admin.gov.ua/rivnist/gendernuy%20portret.pdf
19
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Державною службою статистики України також здійснювалась значна робота з
моніторингу Цілей сталого розвитку, включно із Ціллю 5. ґендерна рівність. Було
розроблено проект Порядку координації збирання даних для моніторингу Цілей сталого
розвитку із переліком відповідальних за подання даних у розрізі індикаторів ЦСР, що був
надісланий на опрацювання міністерствам, іншим ЦОВВ, установам та ОДА. Опрацьовано
32 індикатори ЦСР, для яких не було визначено відповідальних за подання даних, та тих,
що потребували упровадження нових досліджень: проведено дві робочі наради з
міністерствами та відомствами для визначення джерел для розрахунку таких індикаторів
або їх заміни на інші; взято участь у двох зустрічах з фахівцями МЕРТ та ПРООН для
визначення наявних джерел міжнародних організацій для інформаційного забезпечення
моніторингу ЦСР.
З метою упровадження збору даних для інформаційного забезпечення моніторингу ЦСР
підготовано проект постанови КМУ "Питання координації збирання даних для моніторингу
Цілей сталого розвитку", який направлено на розгляд Мінекономрозвитку21.
Розширення переліку розєднаних за статтю даних для моніторингу ЦСР сягнуло й
галузевого рівня. Так, переліком завдань та індикаторів Цілей сталого розвитку для
України до 2030 року передбачено виконання НАДС індикатору щодо обліку жінок на
державній службі у розрізі різних категорій посад. У зв'язку з цим НАДС підготувала
проект змін до наказу № 223 про затвердження форми звітності “Звіт про кількісний склад
державних службовців”. Зміни передбачають деталізований та розширений набір
показників щодо осіб, які працюють в державних органах, в тому числі за ознакою статі та
віку. Водночас, Державна служба статистики України підготувала проект постанови КМУ
“Питання координації збирання даних для моніторингу Цілей сталого розвитку”. Переліком
завдань та індикаторів цілей сталого розвитку для України до 2030 року передбачено
виконання НАДС індикатору щодо обліку жінок на державній службі у розрізі категорій
посад “А”, “Б” та “В”.

37. Що із наведеного нижче є трьома основними пріоритетами в вашій країні
у справі розвитку національної ґендерної статистики на період наступних
п’яти років?
+ Розробка законів, нормативних актів або статистичних програм/стратегій , сприяючих
розвитку ґендерної статистики
+ Формування міжвідомчого координаційного механізму з ґендерної статистики (наприклад,
технічна робоча група, міжвідомчий комітет)
+ Використання більш ґендерно-орієнтованих даних у розробці політик і реалізації програм та
проектів
- Повторна обробка існуючих даних (наприклад, переписів та опитувань) для отримання більш
розділеної за категоріями і/або нової ґендерної статистики

21
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+ Проведення нових досліджень для підготовки національної початкової інформації за окремими
темами (наприклад, витрати часу, ґендерне насильство, володіння активами, злидні,
інвалідність)
+ Більш повне використання і/або розвиток адміністративних або альтернативних джерел
даних для усунення відсутніх ґендерних даних
+ Створення інформаційних продуктів по ґендерній статистиці (наприклад, легкі для розуміння
доповіді, огляди політик, наукові статті)
- Розробка централізованої веб-бази даних і/або системи моніторингу ґендерної статистики
- Формалізація механізмів діалогів між користувачами та виробниками
- Розвиток статистичних навичок користувачів для просування статистичної оцінки ґендерної
статистики та її використання (наприклад, тренінги, семінари по статистичній оцінці)

Пріоритетними завданнями для України в плані розвитку ґендерної статистики є Розробка
нормативно-правових актів, що сприятимуть розвитку ґендерної статистики; формування
міжвідомчого координаційного механізму, наприклад технічної робочої групи;
використання більш ґендерно-орієнтованих даних у розробці політик.
Втім, існує нестача людських та технічних ресурсів для формування та обробки великих
масивів баз даних, як на центральному, так і на місцевому рівнях. Наразі велика кількість
статистичних форм ведеться вручну, комп'ютери застарілі, а обліком та обробкою
інформації щодо різних соціальних груп населення займаються ті ж люди, які надають
соціальні послуги. Тобто кількість співробітників залишилася сталою, а навантаження
зросло із появою нових вразливих категорії, такі як ВПО, учасники АТО, сім'ї загиблих.
Важливим пріоритетом України для усунення браку ґендерних даних стало оприлюднення
та більш повне використання і розвиток адміністративних даних. Розпорядниками цих
даних є Державне агенство з питань електронного урядування (створене в жовтні, 2014)
та обласні державні адміністрації. Держагенство з е-урядування проводить системну
чинну політику у сферах електронного урядування, інформатизації, розвитку
інформаційного суспільства, формування і використання національних електронних
інформаційних ресурсів, та цифровізації органів державної влади. Важливо також, що з
жовтня 2016 року Україна офіційно приєдналася до Міжнародної хартії відкритих даних,
взявши зобов’язання перед міжнародною спільнотою впроваджувати національну політику
відкритих даних відповідно до принципів цієї хартії. Україна посідає 17 сходинку серед 30
країн-лідерів у галузі відкриття даних, а також друге місце серед країн, що досягли
найбільшого успіху у відкритті даних за останні чотири роки. Українські відкриті дані
увійшли до європейського інформаційний простору та опубліковані на Європейському
порталі відкритих даних (europeandataportal.eu). Те, що Уряд провадить цілеспрямовану
політику щодо відкриття найбільш важливих для суспільства наборів даних державних
органів, є великим позитивом, досягненням і можливістю для національної та регіональної
ґендерної політики, що традиційно потерпала і потерпає від браку розєднаних за статтю
даних у ключових для прав жінок секторах.
Зараз, згідно прийнятої КМУ Постанови №835 від 21 жовтня 2015 р. «Про затвердження
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»
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(яка оновлювалась тричі), 900 наборів даних є обов`язковими для відкриття. На Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua) наразі оприлюднено понад 8 500
наборів даних. Прекрасним прикладом використання відкритих державою реєстрів
адміністратиних даних є дослідження “Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні” 22,
ініційоване Програмою розвитку ООН (вересень, 2017). Дослідження відповідає на
питання про ґендерний розподіл власності підприємств, і виконане на основі
статистичного аналізу відкритих даних ЄДРПОУ - Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України. Звіт підсумовує результати статистичного аналізу,
проведеного з метою висвітлити ґендерний розподіл керівників юридичних осіб та
приватних підприємців в Україні. Він має на меті заповнити прогалини у ґендерно
дезагрегованій статистиці шляхом аналізу відкритих адміністративних даних.
Отримані за цим аналізом ґендерно-дезагреговані дані є ключовими для вивчення
ґендерних особливостей в економічній активності, підвищення обізнаності громадськості
та розроблення ефективних політик і програм щодо підвищення економічної спроможності
жінок. Вони прямо сприяють досягненню Цілей сталого розвитку (ЦСР), зокрема цілі 5
«Ґендерна рівність».

38. Чи визначили ви національний набір показників для контролю
прогресу реалізації ЦСР? Якщо “так”, скільки показників він включає та
скільки з них є ґендерними?
Мінекономрозвитку разом з Держстатом підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів
України "Питання координації збирання даних для моніторингу Цілей сталого розвитку" в
якому наводиться перелік національних показників ЦСР. Наразі проект постанови щодо
національного переліку індикаторів ЦСР проходить узгодження.
В поточній версії документу міститься 172 індикатори і з них 22 є ґендерними. До
індикаторів розбитих за статтю належать:
● 12 індикаторів Цілі 5. ґендерна рівність (Додаток 8)
● 8 індикаторів Цілі 3. Міцне здоров'я та благополуччя:
○ Завдання 3.1 Знизити материнську смертність
■ Індикатор 3.1.1 Кількість випадків материнської смертності, на 100
000 живонароджених
○ Завдання 3.4 Знизити передчасну смертність від неінфекційних
захворювань
■ Індикатор 3.4.1 Кількість смертей чоловіків від цереброваскулярних
хвороб у віці 30-59 на 1000 000 чоловіків відповідного віку
■ Індикатор 3.4.2 Кількість смертей жінок від цереброваскулярних
хвороб у віці 30-59 на 1000 000 жінок відповідного віку
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■

●

●

Індикатор 3.4.3 Кількість смертей від злоякісного новоутворення
молочної залози у віці 30-59 на 1000 000 жінок відповідного віку
■ Індикатор 3.4.4 Кількість смертей від злоякісного новоутворення
шийки матки у віці 30-59 на 1000 000 жінок відповідного віку
○ Завдання 3.5 Знизити на чверть передчасну смертність населення, у тому
числі за рахунок впровадження інноваційних підходів до діагностики
захворювань
■ Індикатор 3.5.1 Імовірність померти у 20-64 роки, чоловіки, промілле
■ Індикатор 3.5.2 Імовірність померти у 20-64 роки, жінки, промілле
○ Завдання 3.8 Знизити поширеність тютюнокуріння серед населення з
використанням інноваційних засобів інформування про негативні наслідки
тютюнокуріння
■ Індикатор 3.8.1 Частка осіб, які курять, серед жінок віком 16-29 років,
%
■ Індикатор 3.8.2 Частка осіб, які курять, серед чоловіків віком 16-29
років, %
1 індикатор Цілі 4. Якісна освіта:
○ Завдання 4.6. Ліквідувати ґендерну нерівність серед шкільних учителів
■ Індикатор 4.6.1 Частка чоловіків серед шкільних учителів, %
1 індикатор Цілі 10. Скорочення нерівності:
○ Завдання 10.2. Запобігати проявам дискримінації щодо жінок і дівчат
■ Індикатор 10.2.1. Частка осіб, які повідомили про те, що в останні 12
місяців особисто стикнулися з дискримінацією або переслідуваннями
на основі дискримінації, у загальній чисельності населення, %

39.
Чи було розпочато збір та компіляцію даних за показниками ЦСР 5 та
за ґендерними показниками інших ЦСР?
В Україні розпочато збір даних за показниками ЦСР. Дані по Цілі 5 ЦСР за 2017 рік подані
у Додатку 8. Крім того, починаючи з 2020 року, до програми ОУЖД уключено питання для
збору даних за показником 5.b.1 "Частка осіб, які володіють мобільним телефоном, за
статтю" ЦСР 5.

40. Які варіанти розподілу даних регулярно використовуються при
проведенні масштабних досліджень у вашій державі?
+
+
+
+
-

Місце проживання
Рівень доходу
Стать
Вік
Освіта
Подружній статус
Раса чи етнічність
Miграційний статус
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-

-

Інвалідність
Інші характеристики

Під час проведення статистичних досліджень в Українi використовуються такі категорії як
місце проживання, рівень доходу, стать та вік. Важливим джерелом статистичної
інформації в Україні є збірка “Жінки і Чоловіки в Україні”23. Його видає Державна служба
статистики України. Збірник підготовлено на основі даних, які органи державної статистики
отримують від підприємств та організацій, міністерств та відомств України та матеріалів
вибіркових обстежень, переписів та даних Євростату.
У ґендерному аспекті представлені дані про чисельність населення, питому вагу окремих
вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя,
середній вік, чисельність хворих, письменність населення, рівень освіти, підготовку
спеціалістів по галузевих групах, чисельність кандидатів та докторів наук, розподіл
населення за економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення по галузях
економіки, середньомісячну заробітну плату працівників, злочинність. До збірника
включена ґендерна статистика у регіональному розрізі, та наведені міжнародні
співставлення окремих показників статистики населення та зайнятості з країнами
Євросоюзу.

23

“Жінки і чоловіки в Україні. Статистичний збірник” / Державна служба статистики України, 2011
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Додаток 1. Підготовка національної доповіді
Підготовка Україною національного огляду «Пекін+25» стала комплексним процесом, до
якого було залучено центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації,
громадські організації та міжнародні агентства. Координацію підготовки доповіді
здійснювало Міністерство соціальної політики – центральний орган виконавчої влади,
відповідальний за розробку та реалізацію політики забезпечення рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків. Програма «ООН Жінки» надала технічну підтримку для проведення
національного огляду та підготовки доповіді.
Мінсоцполітики надіслало ЦОВВ, науковим установам та ОДА запит щодо заходів та
досягнень у кожній із проблемних областей Пекінської платформи дій. У відповідь
Мінсоцполітики отримало інформаційно-аналітичні матеріали та статистичні дані від
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства
економічного розвитку і торгівлі, Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони
здоров’я, Міністерства Інформаційної політики України, Міністерство Молоді а спорту
України, низки обласних департаментів Міністерства соціальної політики, Державної
служби статистики, Державної прикордонної служби України, та Національного Агентства з
питань державної служби.
У процесі проведення огляду було зібрано попередні дослідження та результати
моніторингу, зокрема Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» (2017) та
Державну та альтернативну доповіді про реалізацію Конвенції про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок (2017). Крім того, було використано низку інших доповідей, що
стосуються усіх проблемних областей Пекінської платформи дій та були підготовлені
Урядом, науковими установами, громадськими організаціями, міжнародними агентствами
та приватними компаніями.
Для проведення огляду та підготовки доповіді було створено робочу групу, що складається
з представників Мінсоцполітики, інших ЦОВВ, Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини, наукових установ, громадських та міжнародних організацій. Робоча група провела
зустріч для обговорення загальних досягнень, проблем та пріоритетів щодо виконання
цілей Пекінської платформи дій. Після підготовки розділів доповіді вони надсилалися для
загального обговорення всіма учасниками групи. Їхні зауваження та пропозиції були
враховані під час перегляду тексту доповіді. На етапі збору інформації були також залучені
представники та представниці громадських і міжнародних організацій.
Підготовка доповіді «Пекін+25» теж стала важливим кроком із моніторингу досягнення
стратегічних цілей Пекінської платформи дій, оскільки дозволила комплексно оцінити
прогрес держави у кожній із проблемних областей Платформи дій та зібрати точки зору
Уряду, громадських організацій, експертів, дослідників та міжнародних установ.
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Додаток 2. Документи з ґендерної політики
України
Конституція України від 28.06.1996. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80.
Кримінальний
кодекс
України
№
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

2341-IIІ

від

05.04.2001.

–

Закони України:
●
●
●
●

●

Закон України № 2866-IV від 08.09.2005 «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-15.
Закон України № 5207-VI від 06.09.2012 «Про засади запобігання та протидії
дискримінації в Україні». – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII «Про запобігання та протидію
домашньому насильству» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
Закон України від 06.12.2017 № 2227-VIII «Про внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень
Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому
насильству та боротьбу з цими явищами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222719
Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39,
ст.380) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214519?find=1&text=%B3%ED%EA%EB%FE%E7#w14

НПА КМУ:
●
●

●

●

●

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політикиˮ (зі змінами)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 «Про
затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 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»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2018-%D1%80
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 113-р «Про
затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН
1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 637-р «Про внесення
змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 113»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637-2018-%D1%80

101

●

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1094 „Про затвердження
Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та
реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України,
на період до 2017 рокуˮ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1094-2015-%D0%BF .

●

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 909-р схвалення
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових
рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80

●

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 944-р Про
затвердження плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо
переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього
переміщення на період до 2020 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/944-2018%D1%80

●

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 року, № 671. єдиний
державний зразок документа про здобуття базової освіти для дітей з легкими
інтелектуальними порушеннями

●

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 753

●

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 892-р „Про
схвалення Концепції Державної цільової програми відновлення та розбудови миру
в східних регіонах Україниˮ.

●

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1071 „Про
затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в
східних регіонах Україниˮ.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої
сторони, ратифікованої Законом України „Про ратифікацію Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” від 16.09.2014 № 1678-VII
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Додаток 3. Додаткові дослідження з питань
ґендеру в Україні
Значна частина досліджень та прикладів найкращих практик щодо політики та ініціатив, які
були реалізовані у 12 найважливіших проблемних областях, вже згадані у тексті доповіді.
Але кількість таких досліджень, які проводилися в України протягом 2014-2019 р. є значно
більшою. Перелік досліджень та прикладів найкращих практик, який наводиться у цьому
додатку, не є вичерпним. Більшість досліджень та найкращих практик не можуть бути
розподілені за проблемними областями, оскільки стосуються двох або більше з них.
Ґендерна політика в системі публічного управління України / [М. Канавець (кер. авт.
колективу), Ю. Лихач, А. Кукуля, А. Алексєєнко, О. Бутенко, В. Костик, О. Руденко,
Н. Богданова; за заг. Ред. К. Ващенка]. – К.: Центр адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу, 2018. – 125 с.
Звіт про ґендерний аналіз результатів Всеукраїнського опитування щодо дотримання прав
ВПО / М. Чумало, 2017. – 24 с. https://www.msp.gov.ua/timeline/Genderna-politika.html
Про стан реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН
1325 „Жінки, мир, безпекаˮ на період до 2020 року за підсумками 2016-2017 років.
Державна доповідь / [О. Макарова (кер. авт. колективу), Г. Герасименко, О.
Хмелевська, С. Ничипоренко, І. Герасименко]. – К.: Ін-т демографії та соц.
досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2018. – 91 с.
https://www.msp.gov.ua/timeline/Genderna-politika.html
Ґендерний аудит доступності в місті Краматорськ Донецької області. Права жінок з
інвалідністю / [Л. Байда, Я. Грибальський, Н. Поломарчук, Ю. Гайдук, Т. Бобровська,
О. Мороз, І. Скляренко, А. Скачко]. К.: ООН Жінки в Україні, 2017. – 10 с.
http://www.un.org.ua/images/documents/4494/Gender%20Accessibility%20Audit_brochur
e_UKR.pdf
Ґендерний аудит доступності. Методичні матеріали / Л. Байда, Я. Грибальський. К.: ООН
Жінки в Україні, 2018. – 72 с.
Національне опитування з питань рівності між чоловіками та жінками в Україні. Офіс Віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
І. Климпуш-Цинцадзе, 2018. – 53 с.
Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, ґендерне
насильство, економічні і політичні можливості жінок, які живуть з ВІЛ в Україні.
Дослідження
Права людини жінок, які живуть з ВІЛ в Україні. Результати дослідження на базі спільноти
крізь призму CEDAW / С. Мороз. К.: ООН Жінки в Україні, 2017. – 29 с.
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http://www.un.org.ua/images/documents/4480/HIV%20throgh%20CEDAW%20lensukrcom
pressed.pdf
Дослідження «Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція в
приймаючих громадах» підготовлено в рамках діяльності проекту міжнародної
технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який
впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки
Міністерства міжнародних справ Канади
«Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція в приймаючих
громадах», Валентина Смаль, Олексій Позняк, 2016, Доступний за посиланням:
http://pleddg.org.ua/wpcontent/uploads/2016/10/IDP_REPORT_by_V.Smal_09.06.2016_Ukr.pdf
Ґендерний аудит доступності в місті Краматорськ Донецької області
https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20eca/attachments/publications/country/ukraine/gau%20brochure/
gender%20accessibility%20audit_brochure_ukr.pdf?la=en&vs=4618
Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018) / Резюме
дослідження; [С. Колишко, М. Паращевін, В. Яворський]; під заг. Ред. Т. Печончик. –
Київ, 2018. – 96 с.
Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів і
насильства щодо жінок в Україні. К. 2018. За фінансової підтримки Посольства
Великої Британії в Україні в рамках програми «Комплексний підхід до вирішення
проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні», яка здійснюється Фондом
ООН в галузі народонаселення у співпраці з Мінсоцполітики.
Ґендерно-орієнтоване бюджетування: аналіз програм, які фінансуються з бюджету, з
позиції ґендерної рівності. Посібник для працівників органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування. Проект ГОБ в України.
Скорик М.М. Ґендерна дискримінація в доступі до праці та послуг: оцінка стану
впровадження Україною антидискримінаційних директив Ради ЄС. Аналітичне
дослідження. – Київ, 2017. – 78 с. // URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/2017_IRF.pdf
«Жінки під тиском жорсткої економії. Феміністична відповідь»
“Жінки і чоловіки в Україні. Статистичний збірник” / Державна служба статистики України,
2011
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“Права жінки у пологах та їх реалізація в Україні”, Громадська організація “Природні Права
Україна”, 2018, https://pryrodni.org.ua/wpcontent/uploads/2018/05/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BC.pdf
Світлана Мороз “Права людини жінок, що живуть з ВІЛ в Україні”, 2017.
http://www.un.org.ua/images/documents/4480/HIV%20throgh%20CEDAW%20lensukrcom
pressed.pdf
Письмові зауваження Європейського центру з прав ромів та Міжнародної благодійної
організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі» Щодо України для розгляду Комітетом
з ліквідації дискримінації стосовно жінок, Київ-Будапешт 2016.
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Додаток 4. Нормативно-правові акти щодо
домашнього насильства
Перелік розроблених та ухвалених Кабінетом Міністрів України та центральними органами
виконавчої влади нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України „Про
запобігання та протидію домашньому насильству”.
Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:
 від 22.08.2018 р. № 654 „Про затвердження Типового положення про мобільну
бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі”;
 від 22.08.2018 р. № 655 „Про затвердження Типового положення про притулок для
осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою
статі”;
 від 22.08.2018 р. № 658 „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі”;
 від 10.10.2018 р. № 728-р „Про затвердження Концепції Державної соціальної
програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за
ознакою статі на період до 2023 року”;
 від 23.01.2019 р. № 43 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів
України”;
 від 20.03.2019 р. № 234 „Про затвердження Порядку формування, ведення та
доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та
насильства за ознакою статі”;
Накази Міністерства соціальної політики:
 від 01.10.2018 р. № 1434 „Про затвердження Типової програма для кривдників”,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.2018 р. за
№
1222/32674;
 від 11.12.2018 р. № 1852 „Про утворення Державної установи „Кол-центр
Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми,
запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та
насильству стосовно дітей”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
22.12.2018 р. за № 1458/32910;
Спільний наказ Мінсоцполітики та МВС:
 від 13.03.2019 № 369/180 „Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків
вчинення домашнього насильства”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України
02.04.2019 року за № 333/33304;
Наказ Міністерства внутрішніх справ:
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від 04.05.2018 р. № 372 „Про внесено зміни до наказу Міністерства внутрішніх
справ від 21 серпня 1998 року № 622” зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 10 травня 2018 р. за № 576/32028;

Накази Міністерства освіти і науки:
 від 22.05.2018 р. № 509 „Положення про психологічну службу”, зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 31.07.2018 за № 885/32337;
 від 02.10.2018 р. № 1047 „Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на
випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими
органами та службами”.
Наказ МОЗ:
 від 01.02.2019 р. № 278 „Про затвердження Порядку проведення та
документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від
домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього
насильства, та надання їм медичної допомоги”, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 14 березня 2019 р. за № 262/33233.
Мінсоцполітики підготовлено проекти постанов Кабінету Міністрів України:
 „Про затвердження типових положень про спеціалізовані служби підтримки осіб, які
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі”;
 „Про затвердження Порядку приймання та розгляду звернень і повідомлень про
вчинення домашнього насильства стосовно дітей та за участі дітей, виявлення
дітей, які постраждали від домашнього насильства або його вчинили, організації
надання їм допомоги та захисту”;
Проекти наказів
Мінсоцполітики:
 „Про затвердження форм документів щодо організації роботи мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього
насильства та / або насильства за ознакою статі”;
 „Про затвердження форм документів щодо організації роботи притулку для осіб, які
постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі”;
 „Про умови оплати праці працівників Державної установи „Кол-центр Міністерства
соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству
стосовно дітей”;
Міністерства внутрішніх справ України:
 „Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, проведення
профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника
уповноваженим підрозділом Національної поліції України”.
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Додаток 5. Пріоритети на наступні 5 років
Основні виклики та заплановані кроки щодо ґендерної рівності в Україні. Визначені
офісом Віце-прем'єр міністра України є європейської та євроатлантичної інтеграції
Основні виклики

Заплановані кроки

Посилення діяльності анти-ґендерних
рухів як частина гібридної війни.

Прийняття
та
реалізація
Національної
комунікаційної стратегії України у сфері
ґендерної рівності

Ґендерні стереотипи в суспільстві
Посилення
інституційного
механізму
впровадження політики ґендерної рівності

Нормативно-правове забезпечення роботи
ґендерних
радників
(Положення
про
ґендерного радника)

ґендерна
політика
децентралізації.

Прийняття стратегії ґендерної
умовах децентралізації

в

умовах

рівності

в

Локалізація політики ґендерної рівності на
рівні відомств, обласних державних
адміністрацій та громад

Прийняття відомчих, обласних та локальних
планів і програм.

Гармонізація підходів для забезпечення
ґендерної рівності, зокрема в сфері
безпеки і оборони

Прийняття Концептуальних засад / Стратегії
забезпечення ґендерної рівності в секторі
безпеки та оборони
Впровадження
ґендерної
складової
в
навчальні програми закладів вищої освіти
сектору безпеки та оборони

Робота з внутрішньо
особами (ВПО)

переміщеними

Прийняття Плану заходів з виконання Стратегії
інтеграції внутрішньо переміщених осіб на
період до 2020 року з урахуванням ґендерної
складової

Психосоціальна реабілітація учасників
АТО/ООС з урахуванням ґендерночутливого підходу

Створення Міністерства у справах ветеранів

Врахування потреб жінок і чоловіків в
документах державної політики

Запровадження
бюджетування

ґендерна статистика

Ревізія статистичних та адміністративних форм
звітності, внесення змін та введення нових
форм.

Забезпечення правосуддя з ґендерночутливим підходом

Врахування рекомендацій аналізу урядової
моделі здійснення судової реформи

Низький рівень обізнаності щодо ґендерної
рівності державних службовців, зокрема
представників керівної ланки

Включення вимог до осіб, які претендують на
зайняття посад державної служби мати
професійну компетентність оцінити ґендерний
вплив під час визначення, впровадження та
моніторингу державної політики

ґендерно-орієнтованого
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Додаток 6. Експертиза підручників
Результати антидискримінаційної експертизи проектів підручників, поданих на конкурс
Міністерства освіти і науки України (2016 – 2019 р.р.). Усього здійснено експертизу 845
проектів.
Кількість проектів
підручників, клас

Враховують
недискримінаційний
підхід в освіті
Частково
враховують
недискримінаційний
підхід в освіті
Не враховують
недискримінаційний
підхід в освіті

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

72 одиниці
(8 клас)

195 од.
(9 клас)

322 од.
103 од. (1
клас)
30 од. (5 клас)
189 од. (10
клас)

256 од.
91 од. (2 клас)
21 од. (6 клас)
144 од. (11
клас)

0 од. (0 %)

4 од. (2 %)

77 од. (24 %)

108 од. (42 %)

10 од. (14 %)

49 од. (25 %)

221 од. (69 %)

146 од. (57 %)

62 од (86 %)

142 од (73 %)

24 од (7 %)

2 од (1 %)
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Додаток 7. Державні органи з ґендерної рівності
Віце-премєр міністр України з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
* Комітет з питань прав людини,
національних меньшин і
міжнаціональних відносин

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
* Урядовий уповноважений з питань
гендерної політики

* Підкомітет з питань гендерної
рівності і недискримінації
* Міжфракційні обєднання “Рівні
можливості”, “Жінки, Мир, Безпека”
* Уповноважений ВРУ з прав
людини

* Міжвідомча рада з питань сім'ї, ґендерної
рівності, демографічного розвитку,
попередження насильства в сім'ї та протидії
торгівлі людьми
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ:
* Експертна група з протидії торгівлі людьми,
домашньому насильству та гендерної рівності
* Експертна рада з питань запобігання та
протидії дискримінації за ознакою статі

Центральні Органи Виконавчої Влади
* Уповноважені з гендерної рівності (заступники
міністрів з євроінтеграції)
* Радники з гендерної рівності
* Структурні підрозділи з гендерної рівності

Міжвідомча група
“Жінки, Мир, Безпека”

Місцеві органи виконавчої влади:
Уповноважені з гендерної рівності
Радники з гендерної рівності
Міжвідомчі ради

Органи місцевого самоврядування
Громадські обєднання
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Додаток 8. Індикатори Цілі 5 (Ґендерна рівність)
ЦСР в Україні
Завдання

Індикатор

2017

5.1. Створити умови для
ліквідації
всіх
форм
дискримінації щодо жінок і
дівчат

5.1.1. Кількість нормативно-правових
актів, переглянутих або прийнятих з
метою забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків та
недопущення дискримінації щодо жінок
і дівчат, одиниць

Мінсоцполітики
розроблено проект
Державної
програми
забезпечення
рівних прав та
можливостей жінок і
чоловіків на період
до 2021 року

5.2.
Знизити
рівень
ґендерно зумовленого та
домашнього насильства,
забезпечити
ефективне
запобігання його проявам
та своєчасну допомогу
постраждалим

5.2.1. Частка жінок віком 15–49 років, які
пережили принаймні одну з форм
фізичного
та/або
сексуального
насильства, %

88

5.2.2.
Кількість
звернень
насильства в сім’ї, тис.

96

5.3. Заохочувати спільну
відповідальність
за
ведення господарства та
виховання дитини

5.3.1.
Співвідношення
тривалості
неоплачуваної
домашньої
роботи
(ведення господарства, догляд за
дітьми та іншими родичами тощо) жінок
та чоловіків, %

5.4. Забезпечити
можливості

щодо

рівні 5.4.1. Частка жінок серед депутатів
ВРУ, %

Проведення
дослідження
включено до
Державної
програми
забезпечення
рівних прав та
можливостей жінок і
чоловіків на період
до 2021 року
12
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представництва на вищих 5.4.2. Частка жінок серед депутатів
рівнях прийняття рішень у обласних рад та місцевих рад міст
політичному
та обласного значення, %
суспільному житті
5.4.3. Частка жінок серед посад вищого
корпусу державної служби (посади
категорії «А»), %
5.5. Розширити доступ
населення до послуг з
планування
сім’ї
та
знизити рівень підліткової
народжуваності

14

16,7

5.5.1. Рівень поточного використання
сучасних методів контрацепції серед
заміжніх та сексуально активних
незаміжніх жінок віком 15–49 років, %

47,8 (за
інформацією МОЗ)

5.5.2 Коефіцієнт народжуваності жінок
вікової групи 15–19 років (кількість
живонароджених
на
1000
жінок
відповідного віку)

27,3 (за
інформацією МОЗ)

5.6. Розширити економічні 5.6.1.
Співвідношення
середньої
можливості жінок
заробітної плати жінок і чоловіків, %

77,5

5.6.2.
Середньозважений
індекс
підприємницької
діяльності
жінок
(Індекс політики щодо МСП), балів

2,0

5.6.3. Рівень зайнятості жінок віком 25–
44 роки, які мають дітей віком 3–5 років,
%

59
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