
КОНТЕКСТ
На ринку праці міста Кривий Ріг існує помітний ґендерний 
дисбаланс, який виявляється у нерівному представництві 
жінок і чоловіків на керівних посадах, у сфері підприємництва; 
переважній концентрації жінок в низькооплачуваній 
бюджетній сфері, що призводить до значно нижчого, ніж у 

чоловіків, рівня доходів. Однією з причин існуючої нерівності є 
недостатня дієвість механізмів реалізації політики рівних прав 
і можливостей, в тому числі механізмів ґендерного аналізу, а 
також брак ґендерно-розмежованих статистичних даних під 
час вироблення місцевої політики. 

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива «Ґендерний портрет міста Кривий 
Ріг – засіб сприяння участі жінок у місцевому 
економічному розвитку» мала на меті виявити 
реальний стан і динаміку ґендерних відносин 
в соціально-економічній сфері та привернути 
увагу службовців органів місцевого 
самоврядування і громадськості до питань 
ґендерної рівності.
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Комітет у справах сім’ї та молоді 
виконкому Криворізької міської ради 

Дніпропетровська обласна 
громадська організація «Промінь» 

Привернено увагу широкої громадськості, ЗМІ, місцевих політиків до проблем ґендерної 
нерівності та необхідності розробки програм і заходів, спрямованих на збалансування 
можливостей жінок і чоловіків у МЕР.

Поглиблено обізнаність посадових осіб органів місцевого самоврядування м. Кривого Рогу 
щодо застосування результатів ґендерних досліджень та ґендерної статистики при 
підготовці програм місцевого економічного розвитку.

Довготривалим результатом Ініціативи стане позитивний вплив на жителів міста (жінок і 
чоловіків), які є бенефіціарами міських програм. Адже врахування особливих потреб жінок і 
чоловіків сприятиме зменшенню нерівності, забезпечить розширення можливостей жінок для 
участі в економічному і суспільно-політичному житті міста. 

Вперше в Дніпропетровській області розроблено й презентовано ґендерний портрет другого за чисельністю населення міста 
обласного підпорядкування (майже 700 тис. осіб).

Про результати дослідження вийшло 5 інформаційних повідомлень у ЗМІ, в тому числі телерепортаж.

Посадових осіб органів місцевого самоврядування забезпечено практичним інструментарієм 
оцінки реального стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок у місті.
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Організовано інформаційну кампанію: 
проведено прес-конференцію; 
розміщено інформаційні повідомлення 
у місцевих ЗМІ; проведено Круглий стіл, 
ряд зустрічей з працівниками 
Криворізької міськради та інших 
установ міста. 

Проведено 
ґендерне 
дослідження.

Розроблено 
рекомендації для 
працівників 
органів місцевого 
самоврядування.

Підготовлено та 
надруковано 
Ґендерний 
портрет міста 
Кривого Рогу.

Ґендерний портрет міста 
презентовано представникам 
міського та районних органів 
місцевого самоврядування, а 
також громаді міста під час 
підсумкового Круглого столу. 

Розробникам ґендерного портрету не вдалося отримати 
розмежовані за ознакою статі дані щодо підприємницької діяльності 
в місті. Майже не розроблена система ґендерних показників у таких 
сферах: баланс трудового життя; політика, публічне управління та 
громадське життя; корпоративне управління; професійна сегрегація; 
мале підприємництво; наука та інформаційно-комунікаційні 
технології; безпека; культура та засоби масової інформації.

Підготовка запитів до відповідних установ і організацій, звернення до 
Інтернет-ресурсів, консультування з експертами, опосередкований аналіз 
показників обласної статистики допомогли зібрати дані, здійснити аналіз 
та розробити відповідні рекомендації. 

Розподіл народжених 
за статтю 

у м. Кривому Розі

Питома вага жінок та чоловіків 
у загальній  чисельності постійного 

населення м. Кривого Рогу
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    СКЛАДОВІ УСПIХУҐендерний портрет міста розроблявся на основі «Методичних рекомендацій щодо розроблення ґендерного портрету області», що значно полегшило роботу зі створення портрету міста Кривого Рогу. 
Об’єднання зусиль представників органів місцевого самоврядування, управлінь статистики, державних установ, науковців та представників громадських організацій, залучення спеціалістів з ґендерного аналізу сприяли проведенню дослідження.

СТРУКТУРА
ҐЕНДЕРНОГО ПОРТРЕТУ

СТАТИСТИЧНА ЧАСТИНА
Показники, подані за тематичними розділами:

демографічна характеристика, політика та публічне 
управління,  громадсько-політичне (суспільне) життя, 
зайнятість та безробіття, охорона здоров’я, освіта, 
правопорушення.

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 
Коментарі експертів до кожного з розділів 

ґендерного портрету міста.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ


