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Основними напрямками діяльності управління є:

- координація роботи з реалізації сімейної та гендерної 

політики на місцевому рівні; 

- підтримка сім’ї, відродження та збереження 

національних сімейних цінностей;

- створення рівних можливостей між жінками та 

чоловіками;

- запобігання домашньому насильству та насильству за 

ознакою статі; 

- протидія торгівлі людьми; 

- моніторинг надання соціальних послуг сім’ям;

- виконання програм і здійснення заходів у цій сфері. 



З метою координації зусиль щодо створення соціальних та

економічних умов для належного функціонування й розвитку сім’ї, як

основи суспільства, підвищення статусу жінок у суспільстві,

утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,

попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми

розпорядженням міського голови від 25 квітня 2018 року № 297

створено міську координаційну раду з питань сім'ї, гендерної рівності,

демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії

торгівлі людьми. 15 липня 2018 року відбулося 1 засідання коордради.



Реалізація гендерної політики у м. Одесі.
18 жовтня 2018 року за ініціативою депутатської групи Одеської міської

ради VІІ скликання «Рівні можливості», при підтримці Міністерства
соціальної політики України та Міністерства юстиції України проведено
жіночу конференцію на тему: «Впровадження гендерної політики у
м. Одеса: реалії, виклики, перспективи».

Мета цього заходу - реалізація основних завдань і напрямків діяльності
Уряду з питань гендерної рівності, а також налагодження взаємодії та
консолідація зусиль для запровадження гендерної політики у м. Одесі.



Учасників та учасниць конференції привітав мер Геннадій Труханов
та заступник Міністра соціальної політики України Наталія Федорович.

Привітальні листи учасникам конференції надіслали віце – прем’єр

– Міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції

Іванна Клімпуш – Цинцадзе та заступник Міністра юстиції України

з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.



У конференції взяли участь понад 150 учасників, серед них представники
Міжнародних громадських організацій та Благодійних фондів, депутати
обласної та міської рад, керівники департаментів та управлінь обласної
державної адміністрації та структурних підрозділів Одеської міської ради,
представники Національної поліції в Одеській області, представники
громадських організацій Одещини, Вінниччини, Херсонщини.



Під час заходу відбулося обговорення чинного законодавства
України з питань реалізації гендерної політики і протидії
домашнього насильства, національної системи запобігання та
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі,
механізмів взаємодії структур органів виконавчої влади, окреслення
стратегії співпраці та партнерства з громадянським суспільством та

перспективи подальшої діяльності.



Учасники конференції відзначили, що провадження принципів рівних

прав і можливостей жінок і чоловіків є однією з важливих умов

сталого соціально-економічного розвитку, позитивних змін у

суспільстві, реалізації прав людини і самореалізації особистості та

виконання міжнародних зобов'язань у галузі прав людини.



Під час конференції було проведено нагородження переможців  

міського конкурсу малюнків серед учнів загальноосвітніх шкіл                   

м. Одеси на тему: «Як я розумію гендерну рівність». 



За результатами роботи Одеської жіночої конференції учасниками та учасницями

було схвалено рекомендації, з урахуванням пропозицій, отриманих від досвідчених

спікерів та модераторів:

-підписання Європейської Хартії рівності жінок та чоловіків, в у житті місцевих

громад,

-винесення на сесію міської ради проекту рішення «Про звернення до Верховної Ради

України щодо гендерної рівноваги у виборчому законодавстві» ;

-винесення на сесію міської ради проекту рішення «Про звернення до Верховної

Ради України щодо ратифікації Україною Стамбульської Конвенції;

-прийняття Міської програми з реалізації сімейної та гендерної політики, протидії

домашньому насильству та торгівлі людьми на 2019 – 2021 роки.



Учасниці та учасники Одеської жіночої конференції висловили сподівання,

що даний захід стане традиційним.

31 жовтня 2018 року на сесії Одеської міської ради депутати прийняли рішення

про приєднання до Європейської Хартії рівних прав жінок та чоловіків у житті

громад.


