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«Аналіз вразливості жінок та чоловіків в 
контексті децентралізації на територіях України, 
що постраждали від конфлікту» було проведено за 
участі групи консультантів у період з жовтня 2016 
р. по квітень 2017 р. у рамках спільної програми 
ПРООН та ООН Жінки «Відновлення управління та 
сприяння примиренню в постраждалих від кризи 
громадах України», яку фінансує Європейський 
Союз.

Цей звіт було підготовано за фінансової 
підтримки Європейського Союзу. За зміст цього 
видання несе відповідальність сама організація. 
Видання в жодному разі не відображає погляди 
Європейського Союзу.

Погляди, висловлені в цьому виданні, не 
обов’язково відображають погляди структури ООН 
Жінки, ООН чи будь-якої ї ї афілійованої організації.

О О Н  Ж І Н К И 

є структурою ООН, яка працює над питан-
нями ґендерної рівності та розширенням прав 
і можливостей жінок. Світовий лідер в питан-
нях, які стосуються жінок та дівчат, організа-
ція ООН Жінки була заснована з метою покра-
щення реалізації їх потреб у всьому світі. 

ООН Жінки підтримує держави-члени 
ООН у встановленні світових стандартів для 
досягнення ґендерної рівності та співпрацює 
з представниками уряду та громадянського 
суспільства щодо розробки законів, страте-
гій, програм та послуг необхідних для реа-
лізації цих стандартів. Організація виступає 
за рівноправну участь жінок у всіх аспектах 
життя, і зосереджується на п’яти пріоритет-
них цілях: збільшення лідерства жінок та їх 
активна участь в процесах розвитку, бороть-
ба з насиллям проти жінок; залучення жінок 
до всіх аспектів у процесах  миробудівництва 
та безпеки; розширення повноважень жінок 
в економічній сфері; надання пріоритетності 
питанням ґендерної рівності в питаннях дер-
жавного планування та бюджетування. Ок-
рім того, ООН Жінки координує та підтримує 
систему роботи ООН у питаннях покращення 
ситуації з ґендерною рівністю.
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Перелік умовних 
скорочень
CEDAW Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

EASPD Європейська Асоціація надавачів послуг людям з інвалідністю                     

ЕКОСОР Економічна і соціальна рада ООН 

GARPR Звіт про досягнутий прогрес у здійсненні глобальних заходів у відповідь на СНІД

АВ Аналіз вразливості

ВІЛ/СНІД Вірус імунодефіциту людини та Синдром набутого імунодефіциту 

ВООЗ Всесвітня організація охорони здоров'я 

ВПО Внутрішньо переміщені особи

ГН Ґендерно зумовлене насильство

ГО Громадські організації

ЄС Європейський Союз

ЖМБ «Жінки, мир, безпека”

МОВ Міжвідомча оцінка вразливості 

МОМ Міжнародна організація з міграції

МОП Міжнародна організація праці

НПД Національний план дій 

НПУТ Непідконтрольні уряду території

НУО Неурядова організація 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

ООН Жінки Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок

ППД  Пекінська платформа дій

ППЛ Підхід, заснований на правах людини 

ПРООН Програма розвитку ООН

ПТСР Посттравматичний стресовий розлад

ПУТ Підконтрольні уряду території 

РРБ ООН Резолюція Ради Безпеки ООН

УВКБ ООН Верховний Комісар ООН у справах біженців 

УВКПЛ Управління Верховного комісара ООН з прав людини 

УКГП Управління ООН з Координації Гуманітарних Питань

ЦСР Цілі сталого розвитку

ЮНЕЙДС Об'єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу

ЮНЕСКО Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

ЮНІСЕФ Дитячий Фонд ООН

ЮНФПА Фонд Народонаселення ООН 



Методологія
дослідження

Ч АС Т И Н А  1
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Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на 
територіях України, що постраждали від конфлікту 

Аналіз Вразливості (АВ) жінок та чоловіків 
в контексті реформи децентралізації на те-
риторіях Донецької та Луганської областей, 
що постраждали від конфлікту – це якісне 
дослідження. АВ базується на аналізі великої 
кількості другорядних джерел та досліджень, 
які доводять, що нехтування вразливими гру-
пами призвело до порушення прав людини 
стосовно цих груп та їх окремих членів. Ана-
ліз також базується на основі даних, отри-
маних завдяки індивідуальним інтерв’ю та 
обговоренням у фокус-групах з представни-
ками місцевої влади, а також з жінками і чо-
ловіками з громад. Інтерв’ю та обговорення 
було проведено під час робочих поїздок до м. 
Краматорськ, м. Слов’янськ, м. Дружківка, м. 
Бахмут та м. Маріуполь у Донецькій області, а 
також до м. Сєвєродонецьк, смт. Новопсков, 
смт. Білокуракине, м. Новоайдар і с. Денежні-
кове в Луганській області, в тому числі завдя-
ки зусиллям поборників ґендерної рівності і 
спеціалістів з прав людини на національному, 
обласному рівні та на рівні громад1. Загалом 
інтерв’ю було взято у 70 осіб, з них – 48 жінок 
та 22 чоловіки.

Мета АВ – виявити проблеми, пов’язані з 
впровадженням реформи децентралізації 
на  постраждалих від конфлікту територіях 
Донецької та Луганської областей, показати 
укорінену відсутність рівноправ’я і наявність 
дискримінації та надати докази необхідності 
не обмежуватися середньо-статистичними 
показниками і знаходити ті категорії жінок 
і чоловіків, які залишились поза увагою, та 
розуміти їх проблеми. У АВ ООН Жінки засто-

сувала підхід, заснований на правах людини 
(ППЛ) та ґендерний аналіз для того, щоб кра-
ще зрозуміти ситуацію та потреби вразливих 
категорій населення в обраних для проекту 
громадах та труднощі, з якими вони стика-
ються в умовах децентралізації. АВ має на 
меті надати цю інформацію таким зацікавле-
ним сторонам як представникам уряду, гро-
мадянського суспільства (зокрема жіночим 
організаціям) та міжнародній спільноті для 
того, щоб:

• зробити вирішення проблем кате-
горій жінок та чоловіків, які зазна-
ють найбільшої маргіналізації, дис-
кримінації та соціальної ізоляції, 
пріоритетним, допомогти цим групам 
стати активним учасниками/-цями 
розвитку, а також забезпечити од-
накові переваги від реформи децен-
тралізації для всіх верств населення. 

• викорінити нерівність та дискри-
мінацію на всіх етапах реформи 
децентралізації – формуванні по-
літичних рішень, плануванні, імпле-
ментації, моніторингу та оцінки – 
відповідно до міжнародних норм та 
стандартів ґендерної рівності та прав 
людини, а також відповідних національ-
них стратегій та законодавства України. 

• інституціоналізувати застосування 
принципу участі та залучення до ре-
форми децентралізації і перекона-
тись, що всі зацікавлені сторони та 

1 Проект реалізовується загалом у 20 громадах, з них 7 належать до об’єднаних територіальних громад, 
а 13 перебувають в процесі об’єднання. 
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бенефіціари мають справжній доступ 
та контроль над процесами впрова-
дження реформи як на національному і 
обласному  рівнях, так і на рівні децен-
тралізованих громад, на всіх ї ї етапах. 

• покращити підзвітність щодо зобов’я-
зань у галузях прав людини та ґендерної 
рівності в контексті реформи децентра-
лізації за допомогою системи управ-
ління та процесу підзвітності уповно-
важених осіб для того, щоб можна було 
відстежувати перебіг та вплив реформи 
на жінок і чоловіків, та надавати своє-
часні засоби судового захисту, а також 
посилювати їх можливості контролю.

АВ втілює принцип «нікого не залишити 
осторонь», який є центральним у досягненні 
Цілей сталого розвитку (ЦСР). Концептуальна 
структура АВ визнає, що кожна людина є  
відповідальною за власний розвиток. Таким 
чином під вразливістю розуміється стан 
обмежених можливостей чи здатності жінок 
та чоловіків, дівчат та хлопців повною мірою 
користуватися своїми правами2.

Вразливість не є загальноприйнятою кон-
цепцією. АВ поєднує це поняття з дискриміна-
цією, соціальним виключенням (ізоляцією) та 
маргіналізацією, що виникають в результаті 
низки взаємопов’язаних проблем, які, в свою 
чергу, з’являються через певні першопричини. 
Серед таких причин: дискримінаційне став-
лення, соціальні цінності та культурна прак-
тика, дискримінаційна практика, що відбува-

2 Звіт спеціального доповідача ООН на тему крайньої бідності та прав людини, серпень 2012 р.
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ється через надання переваг певним групам 
людей, слабкі позиції верховенства права та 
механізми правової підтримки, дискримінацій-
не законодавство чи неналежне впровадження 
законів, політичні та інституційні бар’єри тощо.3  
Вразливість пов’язують з «лініями протиріч» - 
тими характерними рисами, які формально роз-
діляють суспільство за такими критеріями як 
мова, соціальний статус, дохід, вік і т. д. Ці «лінії 
протиріч» можуть викликати вразливість серед 
певних груп населення, в залежності від певної 
ситуації, в якій перебувають відповідні групи. 
Загалом, характерні риси «ліній протиріч» мо-
жуть трансформуватися у критерії вразливості, 
і, в свою чергу, групи осіб  починають характе-
ризувати як вразливі групи, коли офіційно фіксу-
ються порушення прав представників цих груп, 
зокрема у порівнянні з іншими групами4.

Усвідомлення справжньої ситуації щодо враз-
ливості різноманітних груп жінок та чоловіків 
допомагає краще зрозуміти потенційні та фак-
тичні випадки порушень прав людини, з якими 
вони можуть зіштовхнутися, багато з яких не 
взято до уваги і не визнають в контексті розроб-
ки реформи децентралізації та ї ї запроваджен-
ня. Осмислення та аналіз прав людини, а також 
ґендерний аналіз в процесі розвитку стосують-
ся вразливих груп і базуються на певних крите-
ріях та фактичних ситуаціях, в яких опиняються 
групи та верстви суспільства.

Аналіз прав людини допоміг сформувати уяв-
лення про  розподіл влади на територіях, що 
постраждали від конфлікту в Донецькій та Лу-
ганській областях. Завдяки визначенню груп 
жінок та чоловіків, яким бракує фактичних прав 

– і груп, які заперечують права інших, вдалося 
виявити першопричини дискримінації, соціаль-
ної ізоляції, маргіналізації та, відповідно, враз-
ливості. Підхід, заснований на правах людини, 
допоміг проаналізувати дії децентралізованих 
місцевих органів, а також ті політичні та соціаль-
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3 «Таксономія та можливі  наслідки політики децентралізації для вразливих груп Молдови», Сергій 
Остаф, ООН Жінки/ПРООН, 2011 р.
4  Так само.

ЖІН К И,  Я КІ 
З ІШ ТО ВХ У ЮТ Ь С Я З 
Б А ГАТ Ь М А П Е Р Е Х Р ЕС Н И М И 
Ф О Р М А М И Д И С К Р И МІН А ЦІЇ :

«Певні групи жінок, які окрім дискримі-
нації через їх стать також потерпають від 
множинних форм дискримінації, які базу-
ються на додаткових чинниках, таких як 
раса, етнічна чи релігійна приналежність, 
інвалідність, клас, каста чи інші фактори».

Така дискримінація в першу чергу впли-
ває на ці групи жінок в іншій мірі або в інший 
спосіб, ніж на чоловіків.

Держави-учасники повинні вжити певні 
тимчасові  заходи з метою боротьби з та-
кими множинними формами дискримінації 
проти жінок та ускладненим негативним 

впливом на них.

Джерело:	Конвенція	про	ліквідацію	всіх	форм	
дискримінації	щодо	жінок	 (CEDAW),	Загальна	
рекомендація	 25,	 	 Комітет	 ООН	 з	 ліквідації	
дискримінації	щодо	жінок	
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ні процеси, які впливають на життєдіяльність 
найбільш вразливих жінок і чоловіків Донецької 
та Луганської областей. Аналіз визначених груп 
також допоміг зрозуміти, що вони не були одно-
рідними. Так, в АВ було проаналізовано аспект 
інтерсекціональності та багато аспектів бідності.

Ґендерний аналіз було застосовано для того, 
щоб критично розглянути як відмінності у ґен-
дерних ролях, видах діяльності, потребах, мож-
ливостях та правах вплинули на чоловіків та 
жінок у зонах, що постраждали від конфлікту. 
Окрім цього, з його допомогою було розглянуто 
стосунки між жінками і чоловіками та їх доступ 
до ресурсів та контроль над ними, а також обме-
ження, з якими вони зіштовхуються у житті по 
відношенню один до одного.

Інтегрований аналіз прав людини та ґендер-
ний аналіз виявив, що жінки, які зіштовхуються 
з множинними та перехресними формами дис-
кримінації, є більш маргіналізованими та соці-
ально ізольованими в порівнянні з чоловіками 
у майже всіх ідентифікованих вразливих групах. 

За допомогою цього комбінованого аналітич-
ного підходу АВ розглянув:

• як відповідати на нерівність та дискримі-
націю, раціонально залучаючи бенефіціа-
рів, включаючи жіночі групи та організа-
ції, а також інших ініціаторів змін; 

• як реагувати  на обставини найбільш соці-
ально виключених жінок та чоловіків;

• як аналізувати першочергові, основні та 
структурні причини недотримання прав 
людини найбільш вразливих жінок і чо-
ловіків в умовах децентралізації в Доне-
цькій та Луганській областях.

Під час проведення АВ було застосовано на-
ступні принципи ППЛ: рівність та недискримі-
нація; участь та залучення; дотримання підзвіт-
ності та верховенства права. Ці принципи були 
інструментальними під час виявлення вимог 
стосовно прав людини зі сторони «носіїв цих 
прав» (тобто жінок та чоловіків із вразливих 
груп, які проживають у зонах, що постраждали 
від конфлікту) та відповідних зобов’язань щодо 
прав людини зі сторони «надавачів цих прав» 
(тобто органів місцевого самоврядування об-
ласного рівня та рівня громад).

В аналізі АВ було взято до уваги міжнародні 
нормативні документи, як от «Цілі сталого роз-
витку»5, «Конвенція про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок»6, «Конвенція ООН 
про права людей з інвалідністю»7 та інші ключо-
ві угоди щодо прав людини, а також національна 
політика та правові норми в питаннях ґендерної 
рівності та прав людини.

Аналіз АВ було проведено в рамках спільної 
програми ПРООН та ООН Жінки «Відновлен-
ня управління та сприяння примиренню в по-
страждалих від кризи громадах України», яку 
фінансує Європейський Союз.

5 «Цілі сталого розвитку: Україна», Національна доповідь, 2017 р.
6 Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, Заключні зауваження до восьмої періодичної 
доповіді України, 3 березня 2017 р.
7 Комітет ООН з прав людей з інвалідністю,  Заключні зауваження стосовно першої доповіді України, 2 
жовтня 2015 р.
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В Україні триває реформа децентралізації, 
метою якої є створення ефективної системи 
місцевого врядування, що матиме можливості 
та ресурси правильно реагувати на потреби міс-
цевого населення. В той час як перехід коштів 
та влади від центрального до місцевого рівня 
мав би, теоретично, означати, що жінки мати-
муть більше можливостей для висловлювання 
своїх пріоритетів під час місцевого плануван-
ня, наразі механізми та процеси, пов’язані з 
розробкою, впровадженням та моніторингом 
реформи, не дають змогу жінкам брати фор-
мальну участь в політичному житті. Жінки, які 
потерпають від множинних форм дискриміна-
ції, зокрема жінки-рома, жінки з інвалідністю, 
жінки-ВПО тощо, майже повністю виключені з 
процесів пов’язаних з прийняттям рішень.8

Проблема вразливості є важливою в кон-
тексті децентралізації, адже ї ї існування дово-
дить, що не всі люди можуть однаково кори-
стуватися своїми правами, і таким чином вони 
не можуть сповна користуватися перевагами 
існуючих політичних та законодавчих норм. 
Жінки, в цілому, є більш вразливими, ніж чо-
ловіки, оскільки вони частіше потерпають від 
ґендерної прямої чи непрямої дискримінації 
через існування глибоко вкорінених стерео-
типів, патріархальних поглядів на роль жінки 
і чоловіка в суспільстві, поширеність насиль-
ства щодо жінок, дискримінаційні закони та/чи 
практики, традиції, звичаї, сприйняття та куль-
турні норми. Деякі групи жінок зіштовхуються 
з множинними інтерсекціональними формами 
дискримінації та соціальним виключенням 
через свій вік, етнічну приналежність, інвалід-

ність, географічне розташування чи багато ін-
ших різноманітних факторів. Саме тому аналіз 
вразливості жінок та чоловіків у контексті де-
централізації є важливим, адже зосереджува-
тись на вразливих групах населення означає 
зосереджуватись на наданні їм більших прав і 
можливостей. Це також допомагає змушувати 
політиків більше звітувати щодо своїх дій та 
надавати необхідну інформацію для того, щоб 
збільшити коло тих людей, які можуть прийма-
ти рішення.

В К Л Ю Ч Е Н Н Я  Ґ Е Н Д Е Р Н О Ї 
П Е Р С П Е К Т И В И 
( М Е Й Н С Т Р И М І Н Г )  – 

це процес оцінки наслідків будь-яких 
запланованих дій для жінок та чоловіків, 
включаючи законодавчі норми, політичні 
рішення чи програми у всіх сферах і на всіх 
рівнях.

Це стратегія, яка має на меті врахувати 
проблеми і досвід жінок та чоловіків при 
розробці, реалізації, моніторингу та оцінці 
політики та програм у всіх політичних, еко-
номічних та соціальних сферах, для того, 
щоб жінки і чоловіки користувалися одна-
ковими перевагами, а нерівність було подо-
лано. Кінцевою метою є досягти ґендерної 
рівності.

Джерело:		Погоджені	висновки	про	ґендерний	
мейнстрімінг	1997	р.	Економічної	і	соціальної	
ради	ООН	
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Обґрунтування

8 Доповідь Системи ООН в Україні, представлена на 66-й сесії CEDAW: http://www.un.org.ua/ua/infor-
matsiinyi-tsentr/news/4052-dopovid-systemy-oon-v-ukraini-na-66-i-sesii-cedaw  
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Р О З Ш И Р Е Н Н Я  П РА В  І 
М ОЖ Л И ВО С Т Е Й  Ж І Н О К  І 
Д І В Ч АТ ( Е М П АУ Е Р М Е Н Т)

передбачає, що вони отримують владу 
і контроль над своїм власним життям. Цей 
процес включає покращення поінформо-
ваності, зростання впевненості у собі, роз-
ширення можливості вибору, збільшення 
доступу до ресурсів та контролю над ними, 
а також дії, спрямовані на трансформацію 
структур і закладів, які посилюють та вкорі-
нюють ґендерну дискримінацію і нерівність.

Джерело:
Офіс	особливого	радника	з	ґендерних	питань	
та	 покращення	 становища	 жінок	 (тепер	 у	
складі	ООН	Жінки)	(2001	р.)	«Важливі	концепції,	
які	лежать	в	основі	ґендерної	пріоритезації»

Існує побоювання, що політикам та спеціаліс-
там, які працюють над реформою децентраліза-
ції не вистачає досвіду в роботі над питаннями 
прав людини та ґендерної рівності. Робота пред-
ставників децентралізованого уряду та інших 
суб’єктів політики і діячів не керується принци-
пами поваги прав людини, які представляють 
собою набір цінностей та стандартів виконання, 
за які мали б нести відповідальність ці суб’єкти. 
Так само і ґендерну рівність не вважають дореч-
ною та важливою для впровадження реформи 
чи ї ї наслідків. За допомогою АВ було виявлено, 
що ґендерна пріоритетизація не застосовується 
в роботі децентралізованих представників міс-
цевої влади в Донецькій та Луганській областях. 
Одним з негативних наслідків застосування під-
ходу, який не бере до уваги ґендерні аспекти та 
права людини, стала нестача виділених коштів 
на соціальні та медичні послуги, якими корис-
туються жінки, зокрема дошкільні заклади для 
догляду за дітьми, амбулаторні заклади, послуги 
психологів для тих, хто пережив ґендерно зумов-
лене насильство, а також скорочення персоналу 
в лікарнях, у той час, як місцеві адміністрації 
продовжують виділяти кошти на інші проекти. 
Так, наприклад, жінки, які проживають у сіль-
ській місцевості, є особливо вразливими до 
результатів перерозподілу коштів, адже вони 
часто ізольовані від доступу до тих небагатьох 
послуг, які вже існують (сюди відносяться ме-
дичні послуги, послуги з працевлаштування та 
підтримка осіб, які постраждали від ґендерно 
зумовленого насильства) і мають небагато аль-
тернатив. Навіть, здавалося б, ґендерно ней-
тральні рішення щодо виділення коштів на гро-
мадський транспорт чи ремонт автомагістралі 
може мати дуже різний вплив на жінок та чоло-
віків (тому що у повсякденному житті жінки ча-
стіше користуються громадським транспортом 
та дорогами місцевого значення на противагу 
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чоловікам, які частіше є водіями і користуються 
основними автошляхами).9

Включення ґендерної перспективи та розши-
рення прав і можливостей жінок є ключовими 
для процесів децентралізації для забезпечення 
того, що демократичний розвиток однаково ре-
агує на потреби чоловіків та жінок, керуючись 
міжнародними зобов’язаннями щодо ґендерної 
рівності. Застосування ґендерно чутливого під-
ходу до місцевого розвитку та процесів децен-
тралізації є необхідним для того, щоб було мож-
ливим розпізнавати, реагувати та втілювати у 
життя особливі потреби, вразливості і можливо-
сті чоловіків та жінок.

9 Доповідь про ґендерний аналіз, USAID/Україна 2017 р.
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З 2014 року програми Верховної Ради, Пре-
зидента та Уряду України були здебільшого 
розроблені з метою забезпечення виконання 
міжнародних зобов’язань у рамках Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, а також Меха-
нізму розширеного фінансування Міжнарод-
ного валютного фонду. В той час, як в Україні 
спостерігаються труднощі з безпекою, ста-
більністю і відбудовою, особлива увага звер-
талася на розвиток та втілення національних 
реформ у відповідності до міжнародних стан-
дартів. Так, уряд ініціював 18 реформ, вклю-
чаючи конституційну, виборчу, судову, галузі 
безпеки та оборони, освіти, системи охорони 
здоров’я та ін. Реформа децентралізації є од-
нією з пріоритетних реформ.

Україна успадкувала свій адміністратив-
но-територіальний поділ від Радянського Со-
юзу, і його модернізація давно на часі. Пред-
ставники місцевих органів влади не змогли 
реалізувати свій потенціал через занадто 
централізовану політичну систему і свою 
вкрай обмежену фінансову автономію. 

Мета реформи – створити таку інституційну 
реструктуризацію, яка підтримуватиме пере-
розподіл влади, політичних рішень та ресур-
сів між центральною, обласною та місцевою 
владами, а також робитиме належний вклад 
в ефективне державне управління, покращу-

ючи якість реакції уряду на існуючі проблеми, 
прозорість влади та ї ї підзвітність перед на-
родом. Крім того, метою децентралізації є по-
кращення якості надання населенню послуг 
(включаючи послуги в галузі освіти і медици-
ни, соціальні та адміністративні послуги).

Одним із завдань реформи децентралізації 
є надати можливість об’єднаним територі-
альним громадам нести організаційну та фі-
нансову відповідальність за надання послуг 
і звітувати перед виборцями про якість своєї 
роботи, а також перед органами центральної 
влади про правомірність своїх дій. Крім цьо-
го, реформа має спростити і зменшити кіль-
кість територіальних одиниць на рівні громад 
з більш ніж 12,000 до приблизно 1,200 – 1,500 
громад. На проміжному етапі кількість райо-
нів буде зменшено з 490 до 100-120. 10

Під час процесу децентралізації очікується, 
що новостворені громади виконають ряд не-
обхідних завдань, зокрема: встановлять нові 
адміністративно-територіальні межі і прове-
дуть переоблік всієї громадської власності, 
включаючи природні ресурси; зобов’яжуть 
райони надавати медичні  та освітні послуги; 
відкриють центри надання адміністративних 
послуг; організують/вдосконалять роботу 
комунальних підприємств (водопостачання, 
каналізація, комунальні послуги, утилізація 

Реформа децентралізації, 
ґендерна рівність та вразливість 

10  Децентралізація в Україні, інформаційний бюлетень, березень 2016 р..
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твердих відходів, роботи з утримання доріг міс-
цевого значення тощо); покращать планування 
бюджету; розроблять проекти з розвитку інф-
раструктури та інвестиційні проекти, водночас 
збільшивши прозорість виконаних послуг.11

Децентралізація має потенціал надавати лю-
дям більше прав і можливостей, зокрема тим 
групам населення, які часто потерпають від дис-
кримінації, маргіналізованим особам та людям,  
виключеним з процесів прийняття рішень. Про-
те дослідження показало, що децентралізація 
не приносить автоматично однакову користь 
жінкам і чоловікам.12

Для того щоб переконатися, що жінки і чолові-
ки, дівчата і хлопці, отримують однакові перева-
ги від реформи, необхідно буде зробити аналіз 
дотримання прав людини та ґендерний аналіз, 
визначити бар’єри та обмеження для повного 
соціального включення та залучення цих груп, 
а також виявити і провести певні цільові заходи, 
щоб переконатися, що ці групи не залишились 
поза увагою під час розробки та впровадження 
реформи.

Реалізація мети щодо надання більших по-
вноважень представникам місцевих органів 
влади за допомогою децентралізації влади, пе-
редачі ресурсів та обов’язків місцевим радам, 
об’єднаним територіальним громадам та іншим 
місцевим органам, повинна покращити якість 
та ефективність наданих послуг, посилити по-
даткове адміністрування, посилити розвиток 
приватного сектору та підвищити участь місце-
вого населення у прийнятті політичних рішень. 

Очікується, що реформа децентралізації в Укра-
їні призведе до цих результатів, тому що, якщо 
влада буде ближчою до населення, люди будуть 
більше цікавитися тим, як витрачаються їх по-
датки, і будуть прискіпливіше контролювати дії 
місцевих представників влади, змушуючи їх не-
сти відповідальність перед місцевим населен-
ням.

Ця частина програми реформи була більш від-
критою для  активної участі жінок, як у якості об-
раних представниць місцевих рад, так і в якості 
користувачів послуг, наданих місцевою владою.

Очікується, що в Україні жінки в цілому, а та-
кож особи з низьким рівнем доходів та інші соці-
ально маргіналізовані верстви населення, отри-
мають користь від посиленої підзвітності влади 
та покращення послуг, які мають надавати пред-
ставники місцевих органів влади. Це особливо 
доречно тоді, коли необхідно розробляти та ке-
рувати на місцевому рівні соціальними програ-
мами, важливими для вразливих груп, зокрема 
такі програми, які стосуються охорони здоров’я, 
початкової освіти, зайнятості та створення дже-
рел доходу, а також зменшення витрат на воду 
та медико-санітарні служби.

Робота в місцевих органах влади вважається 
важливою політичною ареною для жінок. Існу-
ючі бар’єри для їхньої участі, – такі як необхід-
ність подорожувати і проводити час далеко від 
дому, великий наявний дохід, досвід у політич-
них перегонах та соціальні зв’язки, – менші на 
місцевому рівні. Разом із загальною слабкою 
підтримкою населення лідерства жінок у полі-

11  Децентралізація в Україні , Урядовий портал  – http://decentralization.gov.ua/ 
12 Рекомендації Міжнародної Конференції на тему «Децентралізація, місцева влада та права жінок: 
світові тенденції щодо участі, репрезентації та доступу до громадських послуг», Міжнародний науково-
дослідницький центр розвитку (IDRC) (2008 р.). 
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тиці13, наявністю ґендерних стереотипів і слабких 
механізмів запровадження ґендерних квот14, все 
це призвело до низької представленості жінок 
на місцевих виборах 2015 року (жінки отримали 
18% місць у міських радах і 15% місць в обласних 
радах)15.

Також вважається, що робота в місцевих ор-
ганах влади є привабливою для жінок, через 
зосередження уваги на базових послугах для 
громад. Існує думка про те, що залучення жінок 
до неформального управління громадами зро-
бить їх більш привабливими в якості спеціалістів 
з місцевого планування і керівників. Проте, дуже 
часто представники місцевої влади не визнають 
присутність нерівності в залученні жінок та інших 
вразливих груп або намагаються компенсувати 
цей факт. Інструменти, необхідні для партисипа-
тивного місцевого управління,  аналіз потреб 
активної громади з метою інформування про 
планування, прозорий контроль громадськості 
над місцевими витратами та ґендерно-орієнто-
ване бюджетування, яке привернуло б увагу до 
жінок та проблем ґендеру, переважно не засто-
совуються.

Україна приєдналась до Пекінської платформи 
дій (ППД), ратифікувала ключові угоди з дотри-
мання прав людини, включаючи факультативний 
протокол до CEDAW, локалізувала Цілі Сталого 
Розвитку. Як член Ради Європи, Україна ратифі-
кувала Європейську конвенцію з прав людини 
та Європейську соціальну хартію, а також під-
писала Стамбульську конвенцію (очікується ї ї 
ратифікація). Угода про асоціацію між Україною 
та ЄС, підписана у 2014 році, передбачає зобов’я-
зання забезпечити рівні можливості для жінок і 
чоловіків у сфері зайнятості, освіти, навчання, 
економіки, соціальній сфері та під час прийняття 
рішень.16 Принципи ґендерної рівності закладені 
в Конституцію України. Уряд розробив Державну 
програму забезпечення рівних прав та можли-
востей (2017-2020 рр.), Національний план дій з 
імплементації резолюції 1355 Ради безпеки ООН з 
питань жінок, миру та безпеки(НПД 1325) на 2016 
– 2020 рр. і Національну стратегію та план дій у 
сфері прав людини (2016-2020 рр.). До національ-
ної законодавчої бази входять Закони «Про рівні 
права та можливості для жінок і чоловіків» (2005 
р.), «Про засади запобігання та протидії дискри-
мінації в Україні» (2012 р.) та «Про попередження 
насильства в сім’ї» (2001 р.). Однак не зважаючи 
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13 «Жінки у суспільно-політичному житті України: упередження, можливості та перспективи», результати 
національного опитування, проведеного в рамках проекту «Надання прав і можливостей жінкам». 
Дослідження було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва (ДІФ) у співпраці 
з Українським інститутом соціології у період з 25 грудня 2014 р. по 15 січня 2015 р. на замовлення 
Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД).
14  Під час місцевих виборів у жовтні 2015 р. в Україні вперше було застосовано ґендерні квоти. Закон «Про 
місцеві вибори»  запровадив ґендерні квоти, за яких у списках кандидатів за пропорційною системою 
повинно бути не менше 30% представників однієї статі. Однак, законодавчі норми не передбачили 
жодних санкцій за невиконання вимоги щодо квот. Але 23 вересня 2015 р. Центральна виборча комісія 
(ЦВК), оголосила, що невиконання закону про ґендерні квоти не дає право Територіальним виборчим 
комісіям (ТВК), які відповідають за реєстрацію кандидатів, відхиляти списки партій. Хоча резолюція 
ЦВК була оскаржена в суді, суд підтвердив рішення комісії. Зрештою, хоч у списках кандидатів деяких 
політичних партій було 30% жінок, більшість партій проігнорувала закон про ґендерні квоти.
15  Фінальний звіт «Моніторинг участі жінок у виборчому процесі на місцевих виборах в Україні 2015 р.», 
Комітет виборців України, 2015 р.
16 Угода про асоціацію України з ЄС, видання V, Економічне і галузеве співробітництво, Глава 21 
«Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей», статті 419, 420.
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на існування норм, спрямованих на дотриман-
ня ґендерної рівності та надання жінкам більше 
прав і можливостей, структурні бар’єри для 
ґендерної рівності не були подолані, а ґендер-
на дискримінація досі процвітає. 

Як і у випадку з іншими реформами, рефор-
ма децентралізації не включає зобов’язання 
держави з питань ґендерної рівності та прав 
людини. Загальне визнання урядом рівності 
між жінками та чоловіками як передумова 
демократії та сталого розвитку (як це було 
показано у вищезгаданих документах націо-
нальної політики) ще не було відображеним 
під час розробки реформи децентралізації або 
під час ї ї імплементації. Дотримання прав лю-
дини та ґендерної рівності поки що не є важ-
ливими елементами реформи децентралізації 
через те, що розробники реформи ще погано 
усвідомлюють той факт, що демократія та на-
лежне управління, а також рівність між чоло-
віками та жінками і дотримання прав людини, 
могли би стати головними результатами, які 
необхідно досягнути за допомогою цієї рефор-
ми в Україні.

Таким чином, у 2017 р. Комітет ООН з лік-
відації всіх форм дискримінації щодо жінок 
висловив своє занепокоєння через те, що іс-
нуюча реформа децентралізації не враховує 
принципів ґендерної рівності. Визнаючи при-
йняття нових стратегій з децентралізації на 
постраждалих від конфлікту територіях, Комі-
тет висловив особливу стурбованість стосов-
но небезпечної ситуації, в якій опинилися жін-

ки з постраждалих від конфлікту територій, 
які в таких ситуаціях часто несуть додаткові 
навантаження, оскільки їхні права на продук-
тивність праці, засоби для існування та доступ 
до землі часто порушуються на територіях, 
що постраждали від конфлікту. Комітет реко-
мендував уряду розпочати ініціативи з метою 
надання допомоги та підтримки жінкам, які по-
страждали від конфлікту, зокрема жінкам, які 
утримують сім’ю, одиноким жінкам, вдовам, 
жінкам з інвалідністю та тим, хто належать до 
національних меншин.17

Якщо реформа децентралізації буде дотри-
муватись міжнародно-правових зобов’язань 
з питань прав людини, ґендерної рівності і на-
дання більших прав та можливостей жінкам, 
це допоможе створити більш дієвий, демокра-
тичний уряд, а також сприятиме дотриманню 
прав людини для окремих осіб і громад, соці-
альному включенню вразливих та маргіналі-
зованих груп жінок і чоловіків і забезпечить 
під час впровадження реформи достойні і рівні 
можливості для всіх.

17  Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, Заключні зауваження до восьмої періодичної 
доповіді України, 3 березня 2017 р., параграф 40, стор.13.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ ТА КОНТЕКСТ

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВРАЗЛИВОСТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ



17Н І КО ГО  Н Е  ЗА Л И Ш И Т И 
О С ТО Р О Н Ь

Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на 
територіях України, що постраждали від конфлікту 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ ТА КОНТЕКСТ

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВРАЗЛИВОСТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

Луганська область, включаючи підкон-
трольні уряду території (ПУТ) та непідкон-
трольні уряду території (НПУТ), налічує 18 
адміністративних районів, 37 міст, 315 се-
лищ міського типу, 782 села з населенням 
2,2 мільйони людей, більшість з яких є жін-
ками (54.5%).18 Результатом конфлікту став 
постійний відтік працездатного населення з 
НПУТ на територію ПУТ Луганської області, 
а також інших областей України. Станом на 
січень 2017 р. у Луганській області було заре-
єстровано 292 000 ВПО, серед них 72.6% пен-
сіонерів, 8.2% дітей та 2.7% людей з фізичними 
вадами, приблизно 60% з яких це жінки19.  У 
зв’язку з погіршенням соціально-економічної 
ситуації в Луганській області, рівень безробіт-
тя зріс з 6.2% у 2013 р. до 15.6% у 2015 р. і досяг 
найвищого рівня у країні. Середній рівень за-
йнятості зменшився з 59.4% у 2013 р. до 54.6 
% у 2015 р. і став нижчим, особливо для чоло-
віків, за національний рівень зайнятості, який 
склав 56.7%.20

У складі Донецької області (ПУТ і НПУТ): 52 
міста, з них 28 обласного значення, 24 міста 
районного значення, 21 район у містах, 18 ра-
йонів, 131 селище міського типу, 253 сільських 
рад та 1,118 селищ сільського типу. Населення 
області складає 4.3 мільйона людей, серед 
яких 53.5 % жінки.21 У результаті конфлікту зріс 
рівень смертності та збільшилась кількість 
переселенців до ПУТ Донецької області та ін-
ших областей України. Станом на січень 2017 р. 
було зареєстровано 559 900 ВПО (58.8% з яких 
пенсіонери, 12.4% діти, і 3.6% люди з інвалідні-
стю) на ПУТ, серед яких 60% - жінки.22 Соціаль-
но-економічна ситуація в області погіршилась. 
Область була індустріальним центром України, 
який спеціалізувався на важкій промисловос-
ті, зокрема вугільній та металургійній. Рівень 
безробіття зріс з 7.8% у 2013р. до 13.8% у 2015 
р., це друге місце в країні після Луганської об-
ласті. У 2015 р. лише 50.3% населення були пра-
цевлаштовані, в порівнянні з 60.3% у 2013 р.23 

Луганська 
та Донецька області

18 Населення України за ґендерними та віковими показниками, від 1 січня 2016 р. Статистичний 
щорічник,   Державна служба статистики України - http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/
publ_new1/2016/zb_nas_15.pdf. 
19  Міністерство соціальної політики України.
20  За даними Державної служби статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/. 
21  Так само.
22  Міністерство соціальної політики України.
23  За даними Державної служби статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/. 
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На втілення реформи децентралізації у Луган-
ській та Донецькій областях України негативно 
вплинув існуючий конфлікт, нестабільна полі-
тична ситуація та обмежені можливості місце-
вих органів влади та громадянського суспіль-
ства контролювати та втілювати ці реформи.

Донецька і Луганська області зіштовхнулися 
з подвійними труднощами під час впроваджен-
ня реформи децентралізації, адже вони повинні 
одночасно боротися з проблемами, які виникли 
в результаті збройного конфлікту (зокрема по-
шкоджена інфраструктура, погіршення ситуації 
з безпекою, велика кількість внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО)), та реагувати на економіч-
ний  і соціальний тиск. В той час, як в Луганській 
області було заплановано створити 24 об’єдна-
ні територіальні громади, станом на 2017 р. було 
створено лише чотири такі громади – Білокура-
кинська, Новопсковська, Троїцька і Чмирівська. 
Однак, плани розвитку були затверджені для 
22 громад.24 У Донецькій області заплановано 
створення 39 об’єднаних громад, але у 2017 році 
було створено лише 6 об’єднаних територіаль-
них громад: Іллінівська, Лиманська, Миколаїв-
ська, Соледарська, Черкаська і Шахівська. 

Один із найважливіших наслідків конфлікту 
та політичної нестабільності пов’язаний з тим, 
що головні міста обох областей – Луганськ та 
Донецьк, які слугували основними торговими 
центрами в регіоні, а також відповідали за куль-
турні, соціальні та медичні послуги, наразі зна-

ходяться на території НПУТ. У той час як багато 
університетів та адміністрацій (робочий персо-
нал) були перенесені до ПУТ, їхня інфраструк-
тура та ресурси (включаючи будівлі, технічне 
оснащення, бібліотеки та частина персоналу) 
залишились на НПУТ. Ще однією складністю під 
час впровадження реформи у регіоні є новизна 
реформ і той факт, що питання секторальної де-
централізації досі обговорюється на рівні цен-
тральної влади. Прогресу деколи заважають 
представники місцевих політичних та бізнес 
еліт і навіть саме населення, яке надає перева-
гу старим структурам.

Так само як і в інших областях, під час запро-
вадження реформи децентралізації у Луган-
ській та Донецькій областях не виконуються 
зобов’язання з дотримання прав людини та ґен-
дерної рівності, а також відсутня регулярна ін-
формація щодо різних потреб жінок і чоловіків, 
зокрема тих, хто належить до вразливих груп. 
Низька представленість жінок на ключових 
урядових посадах (починаючи з національного 
і закінчуючи місцевим рівнем) означає, що жін-
ки не можуть впливати на реформу. Працівники 
обласних і місцевих адміністрацій та міських 
рад погано розуміють або зовсім не розуміють 
чи не мають досвіду проведення ґендерного 
аналізу та ґендерного мейнстримінгу. Таким 
чином, за результатами «Оцінки потенціалу 
представників місцевої влади у Донецькій об-
ласті»25, в той час як жінки становили більшість 
чиновників середнього рангу, їхні можливості 

Труднощі у процесі децентралізації 
в Донецькій та Луганській областях 
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24 Урядовий портал «Децентралізація в Україні»  http://decentralization.gov.ua/region/item/id/12.
25 Оцінка потенціалу представників місцевої влади Донецької області, ПРООН 2015 р.
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Стратегії регіонального розвитку 
Донецької та Луганської областей, права людини та 
ґендерна рівність 

впливати на прийняття рішень були незначними. 
Те саме дослідження показало, що  в той час як 
жінки подали 50% скарг до органів місцевої вла-
ди (в більшості вони стосувалися якості надання 
місцевих послуг), лише 19% їх скарг було розгля-
нуто. Той самий звіт вказує на вкрай низький 
рівень розуміння ґендерного аналізу та застосу-
вання ґендерного мейнстримінгу представника-
ми місцевої влади, включаючи чиновників відпо-
відальних за впровадження ґендерної рівності.

Зрештою, труднощі, пов’язані із впроваджен-
ням реформи, можуть пояснюватися низьким 
рівнем обізнаності населення про свої права та 
ролі «користувачів» цих прав, які можуть брати 
участь у процесах децентралізації. Згідно з до-
слідженням, проведеним у 2017 р.26 , лише 7% 
респондентів обох областей (ПУТ) знають про 
реформу децентралізації; половина респонден-
тів ніколи не чула про децентралізацію. Такий 
низький рівень обізнаності серед «користува-

Донецька і Луганська області затвердили 
Стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 р.27   У Донецькій області бачення стратегії 
включає наступні цілі: економічний розвиток та 
зростання рівня зайнятості населення, вдоско-
налення роботи органів місцевої влади; розвиток 
людського потенціалу, надання якісних соціаль-
них послуг і робота над проблемами ВПО; розбу-
дова суспільної безпеки. У Луганській області ба-
чення стратегії зосереджується на наступному: 

відновленні критично важливої інфраструктури 
та послуг; вдосконаленні роботи органів місце-
вої влади в умовах децентралізації; пожвавленні 
економіки та сталому розвитку; а також на без-
печному і мирному житті.

Хоча Державні обласні військово-цивільні ад-
міністрації і намагалися інтегрувати концепцію 
ґендерної рівності у стратегії свого регіональ-
ного розвитку, надаючи питанням ґендерно-зу-
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26 Опитування на тему: «Настрої окремих територіальних громад Донецької та Луганської областей”, 
Дослідницький Центр «Sphera», на замовлення ПРООН
27 Стратегія розвитку Луганської області на 2020 рік –  https://strategy2020.lg.ua/index.php; 
Стратегія розвитку Донецької області на 2020 рік - http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=03.04&iface=Pub-
lic&cmd=view&args=id:22709 .

чів» прав вказує на низький рівень комунікації з 
боку вповноважених осіб. За допомогою цього 
ж дослідження було виявлено дуже низький рі-
вень участі населення у громадському та полі-
тичному житті. Лише 6-10% респондентів задіяні 
в будь-яких видах громадської діяльності. 

7%

¹/₂

респондентів обох областей 
(ПУТ)
ЗНАЮТЬ
ПРО РЕФОРМУ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

респондентів
НІКОЛИ
НЕ ЧУЛА ПРО 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЮ
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мовленого насильства (ГН) та ґендерної рівності 
стратегічної важливості і пріоритетного значен-
ня, жодна із стратегій не включає заходи, дії, цілі 
чи підтвердження ґендерної рівності або плани 
щодо збору даних, диференційованих за статтю. 
Так само жодна із стратегій не передбачає меха-
нізмів прозорості і підзвітності влади або таких 
інструментів як місцеве управління з громад-
ською участю,  аналіз потреб активної громади з 
метою інформування про планування, прозорий 
громадський контроль над місцевими витра-
тами та ґендерно-орієнтоване бюджетування. 
В той час як існує потенціал для співпраці між 
жінками і чоловіками у громадах (включаючи 
вразливі групи) та представниками влади обох 
областей, розробникам обох стратегічно-важ-
ливих документів не вдалося розробити підходи 
для забезпечення доступу та соціального вклю-
чення або прозорості та підзвітності влади.

Тим не менш, Луганська обласна військово-ци-
вільна адміністрація затвердила регіональний 
план дій із реалізації Національного плану дій 
щодо імплементації резолюції Ради Безпеки ООН 
1325 «Жінки, мир, безпека” на 2017р.28 (НПД 1325), 
і це досягнення варто відзначити. Місцевий НПД 
1325 передбачає цільові заходи для збільшення 
участі жінок у запобіганні конфлікту та розбудові 
миру з метою посилення боротьби із ґендерно 
зумовленим насильством, зокрема на постраж-
далих від конфлікту територіях та наголошення 
на важливості тренінгів для правоохоронних ор-
ганів щодо ГН та підвищення поінформованості 
серед представників ЗМІ. Попри це, найбільшими 
труднощами залишаються нестача коштів для 
імплементації НПД та відсутність зв’язку НПД зі 
Стратегією регіонального розвитку. 

У Донецькій області ґендерна політика впрова-
джується як частина програм для сім’ї та молоді 
Донецької області, зокрема в рамках нещодавно 
затвердженої Регіональної комплексної соціаль-
ної програми «Молодь і сім’я Донеччини 2016-
2020 роки».29 Серед завдань програми – сприяти 
популяризації рівних прав та можливостей для 
чоловіків і жінок у питаннях участі в політичному 
житті, на ринку праці та в освіті, а також сприяти 
балансу між професійним розвитком та сімей-
ними обов’язками. Програма також розглядає 
питання розбудови потенціалу представників міс-
цевої влади та посилення співпраці з громадян-
ським суспільством. В той час як влада Донецької 
області ще не адаптувала НПД 1325, до вищезга-
даної програми входять заходи з імплементації 
порядку денного  програми «Жінки, мир, безпека» 
та запобігання ГН.

Відповідальність за впровадження та координа-
цію зобов’язань дотримання принципів ґендерної 
рівності, які базуються на національних норматив-
них документах з питань ґендерної рівності, в обох 
областях несуть Департаменти у справах сім’ї, ді-
тей та молоді, а також  Департаменти боротьби зі 
злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та на-
сильством. Проте ці департаменти мають погане 
фінансування та нестачу персоналу, до того ж у їх-
ніх співробітників мало досвіду в ґендерних питан-
нях та недостатньо повноважень для просування 
ґендерної рівності на рівні обласного законодав-
ства. Потенціал персоналу інших департаментів 
обласної адміністрації щодо включення ґендер-
них питань у процеси планування, моніторингу та 
імплементації місцевих політик та бюджетів також 
досить невеликий, тому буде необхідно інвесту-
вати у розвиток цього потенціалу.

28 Регіональний план із реалізації Національного плану дій «Жінки, мир, безпека» у Луганській області 
- http://www.loga.gov.ua/oda/press/news/na_luganshchini_zatverdzheno_regionalniy_plan_iz_realizaci-
yi_nacionalnogo_planu_diy  
29 Затверджена у грудні 2016 р.
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Ситуація, пов’язана з дотриманням прав люди-
ни у Донецькій та Луганській областях, погірши-
лася по обидві сторони лінії розмежування че-
рез прояви жорстокості, пов’язані з конфліктом, 
а також такі порушення як зникнення людей, не-
законні арешти та утримання, знущання, воєнні 
злочини та сексуальне насильство, пов’язане з 
конфліктом. Загалом, зафіксовано, що на сьо-
годнішній день загинули понад 9 000 осіб і понад 
22 000 було поранено. 30

Більше того, починаючи з січня 2015 р., рух осіб, 
транспортних засобів та товарів через лінію роз-
межування регулюється службами безпеки та 
проходить через кілька пунктів пропуску, на ос-
нові дозволів на пересування. Зони, які прохо-
дять через ці коридори, часто є замінованими, а 
довгі черги та обмежені технічні засоби роблять 
перетин лінії дуже складним.31 В результаті кон-
флікту була зруйнована інфраструктура та обрі-
заний доступ до запасів газу, води та електрики. 
Школи та лікарні стали непридатні для викори-
стання або залишилися на НПУТ, через що люди 
змушені подорожувати на довгі відстані або до 
інших міст чи селищ для того, щоб отримати 
доступ до освіти та медичних закладів.32 Право 
на достойне житло для багатьох людей є обме-
женим. Відсутні і чіткі механізми компенсації за 
втрачене чи пошкоджене в результаті конфлікту 
житло.33  

Люди, які проживають на територіях, що по-

Вплив конфлікту на дотримання права людини для 
жінок та чоловіків у Донецькій та Луганській областях 

30  Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, 16 серпня – 15 листопада 2016 р., Управління 
Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).
31 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, 16 серпня – 15 листопада 2016 р., УВКПЛ, стор. 24.
32  Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, 16 серпня – 15 листопада 2016 р., УВКПЛ, стор. 11.
33 Гельсінська спілка з прав людини (2015 р.).
34 Світовий Банк, Україна: Економічний огляд, вересень 2016 р. http://www.worldbank.org/en/country/
ukraine/publication/ukraine-economic-update-fall-2016 .
35 Так само.

525OOO 
ВИБОРЦІВ
не змогли взяти участь у 
виборах місцевих органів 
влади у 2015 р.

1 ,46 МЛН ВПО 
також не змогли 
проголосувати у своїх 
приймаючих громадах, адже 
не мали офіційної реєстрації 
місця проживання.

страждали від конфлікту на Сході України, ма-
ють дуже обмежене право на достойну працю. 
Навіть ті особи, які є працевлаштованими, бідні-
шають через падіння заробітної плати, інфляцію 
та загальний ріст цін. За оцінками, рівень бідно-
сті надзвичайно зріс.34 Щодо участі в політичних 
процесах, місцеві вибори на Сході України у 2015 
р. були проведені у важких умовах, а 122 містеч-
ка, розташованих вздовж лінії розмежування, 
повинні були  скасувати вибори заради безпеки 
населення, в результаті чого, за підрахунками, 
близько 525 000 виборців не змогли взяти участь 
у виборах місцевих органів влади. Ще 1.46 міль-
йона ВПО також не змогли проголосувати у своїх 
приймаючих громадах, адже не мали офіційної 
реєстрації місця проживання.35
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Україна зіштовхнулася з безпрецедентними 
проблемами, які заважають жінкам користува-
тися рівними можливостями та правами. Це осо-
бливо стосується жінок, які потерпають від мно-
жинних інтерсекціональних форм дискримінації. 
Серед причин – патріархальне ставлення та сте-
реотипи і глибоко вкорінені системні недоліки, 
з якими ніколи не боролися, як от слабкий стан 
верховенства права, низькі можливості інсти-
туційних механізмів щодо ґендерної рівності, а 
також відсутність політичної волі. Ситуація в До-
нецькій та Луганській областях відображає за-
гальну картину по країні, коли жінки недостатньо 
представлені в політиці, мають обмежений до-
ступ до економічних ресурсів, стикаються з дис-
кримінацією та потерпають від широко розпов-
сюдженого ґендерно зумовленого насильства. 
Крім цього, збройний конфлікт та економічна 
криза загострюють ґендерні нерівності і непро-
порційно впливають на жінок, зокрема у грома-
дах, що постраждали від конфлікту, тим самим 
збільшуючи ґендерну дискримінацію, бідність 
серед жінок та ризик ґендерного насильства.

Швидкий приплив внутрішньо переміщених 
осіб створив нові труднощі для обласних та міс-
цевих адміністрацій. Соціальні послуги для на-
селення зникли або значно погіршилися, зали-
шивши жінок без допомоги в догляді за дітьми, 
літніми особами, людьми з інвалідністю та інши-
ми вразливими членами сім’ї. В обох областях 
більшість ВПО складають жінки з дітьми та люди 
похилого віку. Зазвичай такі жінки потерпають 
від множинної дискримінації, коли мова йде про 
доступ до працевлаштування, державних послуг 
та участі у прийнятті політичних рішень.36 Домо-
господарства, які утримують внутрішньо пере-
міщені жінки, особливо потерпають від бідності, 
стереотипів та упереджень. Багато вагітних жі-
нок на ПУТ живуть у злиднях37 і лише невелика 
частина сімей з вагітними жінками (приблизно 
4%) отримують певний вид гуманітарної допомо-
ги. В зонах, що розташовані поблизу лінії розмеж-
ування, деякі вагітні жінки не мають можливості 
регулярно відвідувати лікарів чи мати доступ до 
медичних закладів.38

Ґендерна рівність та розширення прав і можливостей 
жінок у Донецькій та Луганській областях 

Ґендерні квоти в розмірі 30%, запроваджені 
Законом «Про місцеві вибори» у 2015 р. не при-
несли очікуваного збільшення представленості 
жінок в політичному житті України, адже за не-
виконання квоти не було передбачено жодного 

покарання. В середньому, міські ради налічують 
18% жінок, і обласні ради – 15%. Ще менше жінок 
було обрано на вищі посади у місцевих радах.39

За результатами місцевих виборів 2015 року, 

Участь жінок у політичному житті 
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36 Міжнародна організація праці (МОП), (2016р.) Оцінка потреб та можливостей зайнятості внутрішньо 
переміщених осіб в Україні.
37  ЮНІСЕФ/CDC (2016 р.) Оцінка ситуації вагітних жінок на ПУТ Донецької та Луганської областей.
38  Міжвідомча оцінка вразливості (МОВ) (2016 р.).  
39  Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), Звіт про місцеві вибори в Україні, 2015 р. 



24 Н І КО ГО  Н Е  ЗА Л И Ш И Т И 
О С ТО Р О Н Ь

Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на 
територіях України, що постраждали від конфлікту 

жінки зайняли 36.8% місць у міських радах До-
нецької області і 33% у Луганській області40. На 
попередніх виборах у Донецькій та Луганській 
областях, жінки отримали 11% і 10% місць в облас-
них радах відповідно.41  Як стало відомо після про-
ведення інтерв’ю, жінки відіграють важливу роль 
в процесах відновлення та розбудови миру, а та-
кож у розвитку громади. Однак вони недостатньо 
представлені на найвищих рівнях прийняття по-
літичних рішень в областях, через існування ґен-
дерних стереотипів щодо соціальної ролі чоловіка 
і жінки, а також присутність ґендерної нерівності 
та дискримінації. 

У громадах немає політичної волі або розуміння 
про невикористаний потенціал жінок як суб’єктів 
позитивних демократичних змін під час впрова-
дження реформи. Резолюція Ради Безпеки ООН 
1325 підкреслює важливість участі жінок у при-
йнятті політичних рішень, зокрема в умовах кон-
флікту. Однак, жінки постійно погано представ-
лені на керівних посадах у деяких з нещодавно 

створених територіальних громадах Донецької та 
Луганської областей42. Кількість жінок голів гро-
мад складає лише 17%, заступниць голів – 38%, у 
виконавчих комітетах працює 46% жінок, у радах 
громад – 49%, і 48% були обрані на посаду старост 
(представників поселень, які входять до об’єдна-
них громад).

Представленість жінок у політичному житті на 
рівні виконавчих посад також залишається низь-
кою. Найбільше жінок працює на посаді держав-
них службовців. У 2015 р. кількість жінок-держав-
них службовців склала 83% у Донецькій області 
та 80% у Луганській області. В той час, як пере-
важна більшість таких жінок працюють на адміні-
стративних посадах низького рівня43, лише 16% є 
високопоставленими посадовцями. Такий непро-
порційний розподіл ще більше кидається у вічі на 
рівні місцевого управління, адже там на керівних 
посадах, працює лише 5% жінок, а приблизно 80% 
жінок-державних службовців займають адміні-
стративні посади найнижчого рівня.44

Через ґендерний розрив та нерівність в еко-
номічних можливостях і дискримінацію під час 
працевлаштування жінки мають обмежений 
доступ до працевлаштування, доходів та кар’єр-
ного росту. Загалом в Україні, так само як і в 
Донецькій та Луганській областях, рівень участі 
жінок та зайнятості на ринку праці є нижчим за 
чоловіків.

Наявність системних бар’єрів призводить до 

горизонтальної та вертикальної професійної 
сегрегації за ознакою статі на ринку праці, коли 
жінки отримують нижчу заробітну плату та гір-
ші кар’єрні можливості. Законодавство України 
забороняє жінкам працювати у понад 500 про-
фесіях, тим самим обмежуючи їх можливості 
працевлаштування45. У 2015 р. ґендерний розрив 
в оплаті праці в Україні склав 25%. Ця цифра сяг-
нула 41% у Донецькій області і 22% у Луганській 
області. Ґендерна диспропорція у середній за-

 Участь в економічному житті та зайнятість
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40  Центральна виборча комісія 
41  Фінальний звіт на тему: «Моніторинг участі жінок у виборчих процесах на місцевих виборах України 
2015 р., Комітет виборців України, 2015 р.
42  Лиманська, Черкаська, Миколаївська, Білокуракинська, Новопсковська, Чмирівська
43  За даними Державної служби статистики України, http://www.ukrstat.gov.ua/.
44  Оцінка ґендерних питань в Україні, Світовий банк, 2016 р., стор.16.
45  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0051-94 
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робітній платі сприяє відповідній ґендерній дис-
пропорції у пенсіях (приблизно 30%)46. Внаслідок 
нижчого доходу природньо, що жінки стикаються 
з вищим ризиком бідності і часто належать до 
найбільш вразливих груп населення. Жінки скла-
дають більшість, коли мова йде про отримання 
державної соціальної допомоги.47

Індустріальні східні області України особли-
во сильно постраждали від економічної кризи. 
Виявилося, що шахтарі, зайняті у вугільній про-
мисловості, та працівники залізниці найбільше 
постраждали від збройного конфлікту, адже дві 
вищезгадані галузі або припинили роботу, або 
значним чином скоротили свою діяльність. При-
близно 70% працівників залізниці – це жінки.48 
Загалом в Україні жінки мають вищий рівень 
освіти ніж чоловіки: частка жінок, які навчаються 
у вищих навчальних закладах, у 2013 р. сягнула 
позначки у 86%, а частка чоловіків склала 72%.49  
Однак, у Донецькій та Луганській області ситуація 
виглядає навпаки: лише близько 35% жінок навча-
лися в університетах і 37% мали професійно-тех-
нічну освіту, в той час як для чоловіків ці показни-
ки становили 39% і 46% відповідно.50

Через існування традиційних репродуктивних 
ролей, жінки продовжують бути непропорційно 
залученими до неоплачуваної праці. Нестача якіс-
них соціальних послуг у громадах, які приймають 
ВПО, суттєво посилила цей тиск на внутрішньо 
переміщених жінок, які повинні ще більше піклу-
ватися про дітей, літніх членів родини або членів 
родини з інвалідністю. Жінки беруть на себе від-

повідальність за соціальне і фінансове благопо-
луччя родини, водночас вирішуючи домашні про-
блеми та піклуючись про житло у приймаючих 
громадах, хоча і без того мають обмежені ресур-
си. Положення жінок, які проживають у сільській 
місцевості, гірше від положення чоловіків, які про-
живають у сільській місцевості, або тих жінок і чо-
ловіків, які проживають у містах.51 

Внутрішньо переміщені жінки з дітьми стика-
ються з особливими труднощами при працев-
лаштуванні, через брак закладів по догляду за 
дітьми або родинних зв’язків. Жінки нарікають, 
що вони прикуті до домогосподарства і догляду 
за дітьми.52 

Жінки становлять більшість безробітних ВПО, 
а частота довготривалого безробіття серед вну-
трішньо переміщених жінок є вищою, ніж серед 
чоловіків. Проблеми, з якими зіштовхуються 
жінки-ВПО при працевлаштуванні, включають: 
(і) існування стереотипів на ринку праці стосовно 
жінок, літніх людей та ВПО; (іі) небажання робото-
давців наймати осіб з непідконтрольних уряду те-
риторій; (ііі) потреба у навчанні або наявність фаху 
та досвіду, який не відповідає потрібному набору 
навиків; (iv) відсутність документів, необхідних 
для прийому на роботу (записи в трудовій книжці 
від попередніх працедавців). Жінки-ВПО в якості 
робочої сили потерпають від: (i) розриву в  оплаті 
праці; (ii) дискримінації при прийомі на роботу та 
збереженні робочого місця; та (iii) дискримінації у 
кар’єрному рості. Ще однією перепоною є погана 
обізнаність жінок-ВПО про свої права людини.53
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46  Оцінка ґендерних питань в Україні, Світовий банк, 2016 р., стор. 65.
47 Оцінка ґендерних питань в Україні, Світовий банк, 2016р., стор. 67. 
48 Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, 16 серпня – 15 листопада 2016 р., УВКПЛ.
49 Так само.
50  Міжвідомча оцінка вразливості 2016 р. (попередні дані).
51  ПРООН/ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 2015 р., Комплексне дослідження 
становища жінок, які проживають у сільській місцевості України.
52  УВКБ ООН, Спільна оцінка потреб в Україні 2017 року.
53  Як зазначалося під час обговорень у фокус групах, проведених УВКБ ООН, 2016
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Велике зосередження військових та воєнізова-
них формувань на Сході України, зокрема побли-
зу лінії розмежування, укупі з розповсюдженням 
зброї, поганим дотриманням правопорядку та 
безкарністю злочинців. Все це збільшило ризик 
ґендерно зумовленого насильства, зокрема по 
відношенню до жінок- і дівчат-ВПО.54  Рівень пси-
хічних розладів (серед них переважаючими є по-
сттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депре-
сії та почуття тривоги) є вищим серед жінок-ВПО 
ніж чоловіків.55 Крім того, більшість ВПО мають 
поганий доступ до необхідної медичної допомо-
ги.56   Через низьку ефективність органів правопо-
рядку та служб у подоланні ґендерно зумовлено-
гонасильства, жертви ГН нечасто звертаються по 
допомогу. Ще до початку конфлікту, про ґендерно 
зумовлене насильство нечасто повідомляли че-
рез існування стигми та культури замовчування, 
недосконалі механізми реагування, неспроможну 
законодавчу систему та обмежену кількість по-
слуг з медичної та психологічної допомоги. Жінки 
схильні звертатися до правоохоронних органів 
лише у випадках, коли насильство загрожує жит-
тю.57 В умовах конфлікту ці проблеми зросли. 

Жінки-ВПО особливо вразливі до різних форм 
насильства в умовах конфлікту, включаючи при-
ниження, образи, залякування, шантаж, словесні 
погрози, фізичне насильство, конфіскацію гро-
шей і майна або офіційних документів, примусову 

неоплачувану роботу та непристойні коментарі 
сексуального характеру. Дослідження проведене 
Фондом народонаселення ООН (ЮНФПА)58 під-
твердило підвищену вразливість жінок до різних 
форм насильства в умовах конфлікту: відсоток 
внутрішньо переміщених жінок, які повідомляли 
про принаймні один випадок насильства за межа-
ми сім’ї, у три рази перевищував відповідний від-
соток місцевих жінок, які пережили насильство у 
приймаючих громадах (15.2% проти 5.3% респон-
дентів).

У той час, як сексуальне насильство (СН), пов’я-
зане з конфліктом зросло, досі немає достатньо 
доказів та даних по цій проблемі. Юристи, пред-
ставники поліції, прокурори та судді не мають 
достатньо знань про те, як правильно докумен-
тувати, розслідувати та розглядати справи пов’я-
зані з СН в умовах конфлікту. Крім того, існує 
нестача представників з експертно-криміналіс-
тичної служби, що в свою чергу, ускладнює про-
цес проведення розслідувань щодо СН в умовах 
конфлікту.59 У 2016 р. УВКПЛ продовжило фіксува-
ти випадки СН в умовах конфлікту та ґендерно зу-
мовленого насильства: погрози зґвалтування та 
інші форми сексуального насильства використо-
вуються в якості проявів поганого ставлення і 
знущань в контексті самочинного чи незаконного 
утримання людей в неволі, направлені як проти 
чоловіків, так і проти жінок. 60
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54 Огляд гуманітарних потреб, 2017р., Управління ООН з Координації Гуманітарних Питань (УКГП)
55 Переважання: ПТСР 32% (22% для чоловіків і  36% для жінок), депресії 22% (16% для чоловіків, 25% для 
жінок) і почуття тривоги 18% (13% для чоловіків, 20% для жінок), «Приховані наслідки конфлікту: проблеми 
психічного здоров’я та доступ до послуг серед ВПО в Україні», організація «International Alert», «Глобальна 
ініціатива у психіатрії», Лондонська школа гігієни і тропічної медицини,  Київський міжнародний інститут 
соціології, 2017 р., стор.16
56 Так само.
57 Оксана Хомей. Зволікати не можна, ратифікувати! Стамбульська Конвенція та протидія насильству щодо 
жінок.
58 Ґендерно зумовлене насильство у регіонах постраждалих від конфлікту в Україні, ЮНФПА (2015 р.); 
стор.6. 
59 Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, в Україні, 14 березня 2014 р. – 31 січня 2017 р., УВКПЛ.
60 Звіти щодо ситуації з правами людини в Україні, 2016 р., УВКПЛ.
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Цей розділ розглядає вразливі групи, які було 
виявлено в Донецькій та Луганській областях, 
і базується на первинних даних, отриманих під 
час польової роботи на місцях61, а також ана-
лізує вторинні джерела і дослідження. Аналіз 
базується на наступних принципах підходу, за-
снованого на правах людини: Рівність та Недис-
кримінація; Участь і Соціальне включення; Звіт-

ність і Верховенство права. Аналіз визначає 
фактори та проблеми, які стали на заваді участі 
та соціального включення для «користувачів» 
прав, і рівень дискримінації та відсутність спра-
ведливості, з якими вони стикаються, а також 
фактори, пов’язані з недотриманням верховен-
ства права і звітності та прозорості роботи га-
рантів цих прав.

ВРАЗЛИВІ ГРУПИ ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ НА 
ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ  

Рівність та Недискримінація: кожна осо-
ба є рівною з іншими людьми на основі 
вродженої гідності, характерної для кожної 
людини. Всім людям належать права лю-
дини без жодної дискримінації за ознакою 
расової та етнічної приналежності, кольору 
шкіри, статі, віку, мови, релігійних, політич-
них чи інших поглядів, національного чи со-
ціального походження, наявності фізичних 
вад, розміру власності, місця народження 
чи інших характеристик, як це пояснюєть-
ся правозахисними організаціями.

Участь і Соціальне включення:  кожна 
особа і всі люди мають право на активну, 
вільну і цілеспрямовану участь і внесок у 
громадські, економічні, соціальні, культур-

ні та політичні події, в яких можуть бути 
реалізовані права людини та фундамен-
тальні свободи. 

Звітність і Верховенство права: держа-
ви та інші гаранти прав несуть відпові-
дальність за дотримання прав людини. В 
цьому відношенні вони повинні брати до 
уваги закони та стандарти, передбачені ін-
струментами з дотримання прав людини. 
У разі невиконання ними цих обов’язків, 
постраждалі «користувачі» прав мають 
право подавати скаргу на відповідне від-
шкодування до компетентного суду або 
інших правозахисних органів у відповідно-
сті до правил та процедур, передбачених 
законом.

ПРИНЦИПИ ПІДХОДУ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ПРАВАХ ЛЮДИНИ

Джерело:	Підхід,	заснований	на	правах	людини,	для	співпраці	з	метою	розвитку:	До	
взаєморозуміння	між	агентствами	ООН

61 У разі, якщо посилання до певного звіту не вказуються, це означає, що дані та точки зору було взято з 
інтерв’ю проведених з респондентами під час роботи на місцях. Всі цитати у цьому розділі – це думки, 
висловлені респондентами під час інтерв’ю. Якщо ім’я людини не вказується, це означає, що особа 
хотіла зберегти анонімність.
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На сьогодні Донецька та Луганська області 
стали домівкою для приблизно половини ВПО 
України. Станом на січень 2017 р. у Донецькій 
області було зареєстровано 559 900 ВПО, а в 
Луганській області 292 000.62 Серед ВПО Доне-
цької і Луганської областей є чоловіки і жінки 
всіх вікових категорій та соціально-економіч-
ного статусу, які в умовах конфлікту та через 
внутрішню нестабільність і порушення прав 
людини в межах їх власної області, були змуше-
ні переїхати з НПУТ на ПУТ. Тому ВПО, як група 
населення, включає багато підгруп, зокрема 
літні люди, люди з інвалідністю, сім’ї з єдиним 
годувальником та люди, які живуть з ВІЛ/СНІД. 
Важливо зазначити, що більшість проблем з 
якими стикаються ВПО, також стосуються і 
приймаючих громад, хоча і в меншій мірі. Це 
особливо актуально в контексті реформи де-
централізації та потреби знайти спільне вирі-
шення проблем у  багатьох ситуаціях.

Жінки і діти становлять більшу частину ВПО 
(58% і 8% відповідно)63. Соціальна допомога пе-
рестала надаватися або була значно скороче-
на, що змусило жінок самостійно піклуватися 
про дітей, літніх людей, людей з інвалідністю та 
інших вразливих членів сім’ї. Більшість безро-
бітних ВПО – це жінки, і частота довготривалого 
безробіття серед жінок-ВПО більша, ніж серед 
чоловіків. До труднощів з якими стикаються 
жінки-ВПО при працевлаштуванні належать: (i) 
існування стереотипів на ринку праці стосов-
но жінок, літніх людей та ВПО; (іі) небажання 
працедавців наймати осіб з непідконтрольних 

уряду територій; (ііі) потреба у навчанні чи на-
явність фаху або досвіду, який не відповідає 
потрібному набору навиків; (iv) відсутність до-
кументів необхідних для прийому на роботу 
(записи у трудовій книжці від попередніх праце-
давців).64

Через збільшення кількості одиноких матерів 
та домогосподарств, які утримують жінки, що 
пов’язано з переселенням в умовах конфлікту 
та старінням населення, зросла потреба у соці-

ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ (ВПО)

Ж І Н К А , 
5 3  Р О К И

«Останні 25 років я була професором в 
університеті і працювала хірургом. Мож-
на сказати, що ми власними руками збу-
дували наше життя і нашу оселю. Наша 
робота забезпечувала нам достойне 
життя та повагу жителів Донецька. Рані-
ше кожного місяця ми ходили в театр. А 
тепер у нас нічого не лишилося, ми зму-
шені знімати невеличку квартиру. Я навіть 
повинна ховати нашого собаку від сусідів, 
адже власник квартири проти тварин. 
Важко залишитись ні з чим у 50 років. А 
найгірше те, що у нас просто не залиши-
лось достатньо часу аби розпочати все з 
початку». 
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62  Міністерство соціальної політики України, січень 2017 р. 
63  Огляд гуманітарних потреб 2016, Звіт Гуманітарної групи України, 2016 р. http://www.un.org.ua/ua/
publikatsii-ta-zvity/un-in-ukraine-publications/3699-ohliad-humanitarnykh-potreb-v-ukraini-2016 
64  Згідно з даними, отриманих під час дискусій у фокус групах, проведених УВКБ ООН, 2016 р.      
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альній допомозі, зокрема на територіях, що по-
страждали від конфлікту. Такі демографічні змі-
ни, разом із обмеженими можливостями жінок 
у працевлаштуванні, існуванням традиційних 
ґендерних ролей та зростанням неоплачуваної 
роботи, пов’язаної з доглядом за людьми, вима-
гають політичного та законодавчого вирішення 
на національному рівні, а також практичних рі-
шень на децентралізованому місцевому рівні.65 

Після того, як у грудні 2014 р. уряд призупинив 
виплату соціальної допомоги та закрив офіси 
центрального банку на НПУТ, деякі літні люди 
зареєструвалися як ВПО на ПУТ, з метою от-
римання пенсій та допомоги, і тому мають по-
стійно їздити туди і назад аби отримати кошти.66  
Немає точних даних щодо кількості ВПО, які по-
вернулись додому на Схід України.67 Як повідом-
лялося під час проведення АВ, дуже часто ВПО 
не мають коштів на оренду житла, адже вони 
часто безробітні чи мають невеликий дохід, і не 
отримують пенсії. В результаті, вони поверта-
ються до своїх домівок на НПУТ.68

За даними обстеження домогосподарств ВПО 
Луганської і Донецької областей, проведеного у 
2016 р., тоді було недостатньо даних про людей, 
які повертались до своїх домівок: 92% домогос-
подарств ВПО повідомили, що не мають наміру 
повертатися додому в наступні півроку. Під час 
обстеження домогосподарств внутрішньо пере-
міщених осіб респонденти також висловили за-
непокоєння щодо наявності вільного вибору та 
поінформованого вибору. Серед опитаних 43% 
висловили бажання повернутися у випадку, 
якщо умови будуть сприятливими, щоб зробити 
це без ризику для життя. Однак, майже чверть 
сказала, що за жодних умов не збирається по-

вертатися до рідних осель.69 Тому необхідне 
подальше дослідження про роль зростання ви-
трат на житло та обмежені можливості для за-
робітку – це дві найчастіше згадувані причини 
можливого повернення додому. Важливий та-
кож вік, адже літні люди рідше готові переселя-
тися та залишати свою домівку і майно.

П Е Н С І О Н Е Р К А , 
Б Л И З Ь КО  6 5  Р О К І В , 
РА З  Н А  М І С Я Ц Ь  Ї З Д И Т Ь 
Д О  К РА М АТО Р С Ь К А ,  Щ О Б 
ОТ Р И М АТ И  С ВО Ю  П Е Н С І Ю 

«Я була змушена повернутися, а що ще 
я могла зробити? Там я принаймні маю 
дах над головою… Спочатку я хотіла зі-
брати свої речі і втекти, але пізніше мої 
сусіди, які теж повернулися, сказали, що 
на іншій стороні на мене нічого не чекає… 
Я також переживала, що коли я поїду з 
дому, вони (представники невизнаної 
влади) заберуть мою квартиру і все, зара-
ди чого я працювала все своє життя… Я б 
таке не пережила… Я знаю, що говорять 
про людей у моїй ситуації, нас тут нази-
вають «туристами»… Було б смішно, якби 
не було так боляче від цих слів… Я все 
своє життя працювала заради цієї пенсії, 
а зараз вони наважуються називати мене 
«туристкою» і «непатріоткою»! Мені б хо-
тілося, щоб вони побули б хоч трохи на 
моєму місці, і тоді я б подивилася, чи вони 
сказали б про себе такі слова!» 
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65  Звіт про соціально-орієнтований ріст та політику у питаннях працевлаштування, «Жінки ООН» - Європа  і 
Центральна Азія, 2017 р.
66  Звіт про поточну ситуацію No.37 від 24 квітня, 2015 р., УКГП, Україна . 
67  Аналіз даних про ВПО України. Центр моніторингу внутрішнього переміщення http://www.internal-dis-
placement.org/europe-the-caucasus-and-central-asia/ukraine/figures-analysis.
68 Згідно з даними управлінь соціальних служб обласних адміністрацій та інформацією, отриманою від 
внутрішньо переміщених жінок під час зустрічей з ВПО.
69  Міжвідомча оцінка вразливості на підконтрольних уряду територіях України Луганської і Донецької 
областей, листопад, 2016 р. Національна робоча група з гуманітарних питань, стор.19.
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Стосунки з приймаючою громадою різнять-
ся в залежності від місцезнаходження і трива-
лості сумісного проживання. Ставлення стало 
змінюватися після прибуття першої хвилі ВПО. 
Після початку конфлікту у 2014 р. представ-
ники/-ниці громад зустрічали багатьох ВПО 
з почуттям солідарності та розуміння. Вони 
надавали допомогу, включаючи безкоштов-
не житло, їжу, одяг та іграшки для дітей. Але з 
часом плину конфлікту почуття солідарності і 
допомоги змінилося роздратуванням і байду-
жістю по відношенню до ВПО. Деякі з опитаних 
ВПО повідомили, що вони відчули, як їх сприй-
мали в якості тягаря для приймаючих громад. 
Також час від часу ВПО сприймають як осіб, 
які безкоштовно користуються економічними 
благами, отримуючи гуманітарну допомогу в 
негрошовій формі або фінансову допомогу, яку 
надають міжнародні організації, місцеві НУО та 
церкви. Один місцевий житель сказав нам: «Ми 
стикаємося з такими самими проблемами, що 
і вони, але отримуємо менше допомоги». Інші 
жителі зазначили: «Наші ресурси обмежені, 
вже майже не лишилося чим ділитися».

Серед ВПО декілька груп жінок потерпають 
від множинних форм дискримінації. До них на-
лежать: жінки з інвалідністю, жінки-рома, са-
мотні матері, вагітні жінки, вдови, літні жінки 
та ЛБТ-жінки70. Жінки, які належать до цих груп, 
стикаються з особливими труднощами після 

переселення, коли вони не мають доступу до 
спеціалізованої допомоги. За підрахунками, 4% 
ВПО – це люди з інвалідністю, які стикаються з 
труднощами під час перетину пунктів контролю 
і не мають доступу до соціальної допомоги.71  
Серед ВПО, потреби представників ЛГБТІ-спіль-
ноти здебільшого ігнорувалися, якщо не врахо-
вувати зусилля неурядових організацій, коли 
було організовано притулок для представників 
ЛГБТІ, які втекли із зони конфлікту. 72

З іншого боку, місцеві жителі/-льки також 
зазначили, що з появою ВПО з’явилися нові на-

Рівність і недискримінація

Ж І Н К А , 
4 9  Р О К І В

«Я знаю, що зараз усім нелегко. Але я 
не прошу благодійної допомоги! Все, що 
мені треба – це рівні можливості при пра-
цевлаштуванні чи отриманні банківсько-
го кредиту. Мені набридло бути в очах 
інших якимось чужинцем. Господи Боже, 
я ж ваша співгромадянка, яка живе лише 
на відстані 10 км від вас «з неправильного 
боку від паркану». 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ ТА КОНТЕКСТ

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВРАЗЛИВОСТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

70 Комітет ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, Заключні зауваження до восьмої періодичної 
доповіді України, 3 березня 2017 р 
71 Права осіб з інвалідністю в умовах озброєного конфлікту на Сході України, Аналітичний звіт Української 
Гельсінської спілки з прав людини, Київ, 2016 р. 
72  Доповідь про ґендерний аналіз, USAID/Україна, 2017 р. 
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вики, яких раніше не вистачало, а також новий 
рівень знань та сил, характерних для великих 
урбанізованих територій. Один житель Сєвєро-
донецька, представник місцевої НУО, зазначив, 
що завдяки ВПО у місті з’явилося більше послуг, 
яких раніше не було, зокрема з’явилися ресто-
рани, перукарні і навіть театр. 

Загалом вважається, що жінкам-ВПО легше 
пристосуватися до життя у приймаючих грома-
дах і що вони здатні будувати професійні і соці-
альні зв’язки швидше за чоловіків. Чоловіки-пе-
реселенці повідомляли, що до них ставляться 
як до «зрадників» і звинувачують їх у небажанні 
«служити своїй батьківщині», коли вони відмов-
ляються вступати до лав армії. Також молоді 
чоловіки повідомляли, що почуваються зали-
шеними поза увагою, скаржаться на дискримі-
націю та нестачу підтримки, оскільки вони не 
мають права на пенсії або фінансову допомогу 
і не відповідають жодним критеріям для отри-
мання гуманітарної допомоги. 

Крім того, респонденти розповідають, що у 
багатьох переміщених сім’ях чоловіки здебіль-
шого залишились без роботи. Тому жінки по-
винні нести тягар єдиного годувальника (часто 
покладаючись на соціальну допомогу) і водно-
час доглядати за дітьми та виконувати домашні 
обов’язки. Внутрішньо переміщені жінки пові-
домляють, що основними причинами відмови у 
працевлаштуванні є: стереотипи на ринку праці 
стосовно жінок, літніх людей та ВПО; небажання 
роботодавців наймати осіб з непідконтрольних 
уряду територій; невідповідність в освіті, фаху 
та досвіді; відсутність документів необхідних 
для прийому на роботу (записи у трудовій книж-
ці від попередніх працедавців). Жінки-ВПО з 
дітьми стикаються з проблемами під час пошу-
ку роботи через складнощі у доступі до дитячих 

садочків – для жінок, які повинні доглядати за 
своїми дітьми, прийнятними є лише неповна за-
йнятість або самостійна підприємницька діяль-
ність, але це забезпечує менший дохід.73 

В результаті девальвації української гривні 
та росту інфляції підвищилися ціни на продукти 
харчування. Особливою складністю для ВПО є 

КОМІТЕТ ООН З ЛІКВІДАЦІЇ 
ВСІХ ФОРМ ДИСКРИМІНАЦІЇ 
ЩОДО ЖІНОК ЗАКЛИКАЄ 
ДЕРЖАВУ-УЧАСНИЦЮ: 

• Зважати на особливі потреби різ-
них груп жінок-ВПО, які потерпа-
ють від багатьох форм дискри-
мінації, включаючи вдів, жінок 
з інвалідністю, літніх жінок, жі-
нок-рома, ЛГБТІ-жінок, та вжити 
довгострокових заходів з ураху-
ванням потреб внутрішньо пере-
міщених жінок і дівчат;

• Забезпечити для внутрішньо пере-
міщених жінок і дівчат належний 
доступ до медичних послуг, освіти, 
харчування, житла, вільного пере-
сування, реєстрації, соціальних 
пільг і можливостей, для надійної 
справедливості та тривалих рі-
шень, а також стабільних можли-
востей для працевлаштування. 

Джерело:	Заключні	 зауваження	до	восьмої	
періодичної	 доповіді	 України,	 3	 березня	
2017	р.
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73   Національна система  моніторингу ситуації ВПО у березні-червні 2016 р. (МОМ).
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те, що їхні доходи суттєво зменшилися, і це відо-
бразилося на середньому бюджеті домогоспо-
дарства, відповідно зменшилася сума, яку вони 
можуть витратити на продукти харчування. Ве-
лика частина ВПО не мають інших альтернатив і 
змушені купувати продукти (на відміну від мож-
ливості вирощувати їх). Це призвело до обмеже-
ної кількості доступних продуктів, а м’ясо і риба 
стали «предметами розкоші».

Починаючи з лютого 2016 р., уряд припинив 
соціальні виплати і видачу пенсій для 600 000 
ВПО до того часу, поки вони не підтвердять 
дійсність своїх довідок ВПО (у рамках процесу 
перевірок). Це стало причиною великої стурбо-
ваності, адже 58.8% переміщених осіб у Доне-
цькій і 72.6% ВПО у Луганській області є пенсіо-
нерами74, серед яких більше ніж 70% становлять 
жінки.75   Респонденти засвідчили, що в багатьох 
випадках, у домогосподарствах, зокрема з од-
ним годувальником, покладаються на пенсії як 
на основне джерело доходу. 

Всі з 51 опитаних ВПО висловили незадоволен-
ня стосовно існуючої процедури отримання від 
держави довідок, які дозволяють ВПО отриму-
вати пенсії, соціальну грошову допомогу, пільги 
та інші види виплат. Всі респонденти зазначили, 
що процес реєстрації є складним і обтяжливим. 
Головними перешкодами для користування свої-
ми правами є обмежена інформація про офіційні 
права і відсутність «єдиного вікна» для отриман-
ня допомоги. В обох областях ВПО дуже скаржи-
лися на зобов’язання повторно реєструватися 
кожні півроку для того, щоб в подальшому мати 
можливість отримувати грошову допомогу.

Наприклад, надання медичних послуг в Украї-
ні пов’язане із місцем реєстрації громадян. ВПО 
знаходяться у більш складній ситуації, ніж інші 
жителі країни, тому що часто їм не вдається 
отримати офіційну реєстрацію. Це означає, що 
вони мають право на отримання лише невід-
кладної допомоги. Часто спеціалізовані медич-
ні послуги необхідно шукати у різних областях, 
адже доступ до головних міст – Донецька і 
Луганська – ускладнився. Дані, отримані в ре-
зультаті роботи на місцях, показали, що 20% 
внутрішньо переміщених сімей і 19% неперемі-
щених повідомили, що в їх родинах є один або 
більше членів сім’ї з інвалідністю.76

Зміна місць надання державних послуг нега-
тивно позначилася на людях, які залежать від 
таких закладів, тому що доступ до них значно 
погіршився. Багато ВПО, особливо жінки, пові-
домляли про труднощі у пошуку місця в дитячих 
садках – особливо ті жінки, які переселилися на 
пізнішому етапі конфлікту, або ті, які прожива-
ють у сільській місцевості. Водночас ВПО зазна-
чили, що у разі, якщо їх дітям надавався пріори-
тет при прийомі у дитячий садок, це викликало 
обурення у приймаючій громаді з боку сімей, які 
стояли в черзі.

Іншою великою перепоною в реалізації своїх 
прав є той факт, що багато ВПО мають докумен-
ти, видані невизнаними органами НПУТ. Україн-
ське законодавство вимагає, щоб ці особисті до-
кументи громадян визнавали законними через 
рішення суду. Але ця законна процедура є довго-
тривалою і дорогою для багатьох ВПО, але вони 
змушені діяти за такою схемою, оскільки від-

74 Міністерство соціальної політики (січень 2017 р.).
75 Міжвідомча оцінка вразливості на підконтрольних уряду територіях України Луганської і Донецької 
областей, листопад, 2016 р. Національна робоча група з гуманітарних питань та Огляд гуманітарних 
потреб України 2017 р.
76 Так само.
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сутність свідоцтва про народження, наприклад, 
може означати відсутність права на соціальні 
пільги, освіту чи медичні послуги. Відсутність 
визнаного свідоцтва про смерть унеможливлює 
процес успадкування чи права на власність. 

Доступ до житла залишається величезною 
проблемою. Респонденти/-тки з обох областей 
повідомили, що ціни на оренду та комунальні 
послуги від початку конфлікту суттєво зрос-

ли, що ускладнило процес пошуку придатного 
і доступного житла для ВПО. Багато ВПО роз-
повіли, що деякі власники неохоче погоджува-
лися орендувати житло, а деякі орендодавці 
вимагали оплатити за проживання на один рік 
вперед, тому що не вірили у спроможність ВПО 
регулярно платити за послуги. Були також ви-
падки, коли власники анулювали вже погоджені 
домовленості щодо оренди після того, як дізна-
валися, що орендарі були ВПО.

Багато ВПО, з якими було проведено інтерв’ю, 
говорили, що почуваються «громадянами 
другого сорту». Деякі навіть описували свою 
ситуацію, як таку, що «не має майбутнього» 
та «безнадійною». Як громадяни України, ВПО 
мають право голосувати та брати участь у по-
літичному та громадському житті. Однак ВПО 
не змогли проголосувати на місцевих виборах, 
що проводилися по всій Україні у жовтні 2015 
року. Більше того, українське законодавство 
вимагає, щоб виборці реєстрували місце сво-
го офіційного проживання там, де вони хочуть 
голосувати. Таким чином, ВПО стикаються з 
вибором – зареєструватися на місці постій-
ного проживання та мати змогу голосувати 
або втратити свій статус ВПО та відповідні со-
ціальні пільги. Під час інтерв’ю ВПО називали 
це порушенням їхніх прав та фактором, який 
заважає їм сповна брати участь у житті своїх 
громад. Вони також вважали, що оскільки їхню 
присутність вважають «тимчасовою», влада не 

схильна консультувати їх або представляти їхні 
потреби. Загалом, це вказує на брак сталих та 
довготермінових рішень для ВПО, що заважає 
їхній інтеграції у приймаючих громадах та об-
межує їхній доступ до базових послуг та участь 
у громадському та політичному житті. 

Участь та соціальне включення

Ч ОЛ О В І К , 
4 6  Р О К І В

«Коли справа доходить до сплати ра-
хунків та податків, нас вважають гро-
мадянами України. Але коли справа до-
ходить до голосування у громаді, де ми 
живемо, у нас немає жодних прав». 
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Все більше внутрішньо переміщених жінок 
та дівчат потребують довгострокового втру-
чання держави для забезпечення доступу до 
основних послуг та захисту. Відзначаючи при-
йняття Закону «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб» («Закон про 
ВПО») у жовтні 2014 року, а також низки поста-
нов та наказів про допомогу внутрішньо пере-
міщеним жінкам, Комітет стурбований у зв’язку 
з браком заходів з їх виконання. Внутрішньо пе-
реміщені жінки, зокрема жінки похилого віку та 
жінки з інвалідністю, перебувають у зоні підви-
щеного ризику сексуального насилля та сексу-
альної експлуатації або вже зазнали його. Вони 
також стикаються з погіршенням і без того 
важких умов життя та труднощами, пов’язани-
ми з доступом до реєстрації та свободи пере-
сування, а також з обмеженими можливостями 
працевлаштування.77  

Всі респонденти АВ звітували, що різноманіт-
ні адміністративні процедури, які існують для 
ВПО, не є прозорими та доступними в Луган-
ській та Донецькій областях. Здається, що існує 
велика прірва між тим, що передбачається за-
конодавством, і тим, що насправді відбуваєть-
ся на практиці. Той факт, що населення багатьох 
районів ПУТ в обох областях подвоїлося або 
потроїлося за короткий період часу, створив об-
межені можливості та багато вразливих сторін 
як для уповноважених органів, так і для «корис-
тувачів прав».   

У відповідності до Загальних рекомендацій 
№30 (2013), Комітет ООН з ліквідації всіх форм 
дискримінації щодо жінок закликав уряд Укра-

їни забезпечити дотримання верховенства 
права, ефективного та невідкладного забез-
печення правосуддя з урахуванням ґендер-
но-чутливого підходу. Своїми пріоритетними 
завданнями уряд має визначити заходи для 
ефективної боротьби з корупцією та безкар-
ністю і запровадити потужні механізми під-
звітності, виділивши належні людські, технічні 
та фінансові ресурси для виконання законів у 
відповідності з правами жінок, визначеними 
Конституцією та CEDAW. Комітет також закли-
кає уряд задовольнити особливі потреби різних 
груп ВПО та забезпечити довгострокові заходи 
для виконання наступних завдань: задоволь-
нити потреби внутрішньо переміщених жінок 
та дівчат; забезпечити ефективне впроваджен-
ня закону про ВПО шляхом видання наказів 
для забезпечення його дієвості; забезпечити 
для внутрішньо переміщених жінок та дівчат 
належний доступ до медичних послуг, освіти, 
харчування, житла, вільного пересування, ре-

Підзвітність та верховенство права 

Ж І Н К А , 
39  Р О К І В

«Навіть коли ми знаємо, на що ми ма-
ємо право, кому скаржитися, коли вони 
(влада) відмовляються вас навіть слуха-
ти? Ви вчитеся бути терплячим і щасли-
вим тому, що вони вам дають». 
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77 Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, Заключні зауваження до восьмої періодичної 
доповіді України, 3 березня 2017 р. 
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Більшість людей з інвалідністю, з якими було 
проведено інтерв’ю, наголошували на тому, 
що їхня соціальна ізоляція пов’язана з браком 
доступної інфраструктури, що призводить до 
браку контактів із зовнішнім світом. Дискримі-
нація здебільшого спричинена неефективністю 
державних механізмів для вимоги дотримання 
стандартів доступності в діючих нормах будів-
ництва та накладання штрафів за недотриман-
ня. В результаті, людина в інвалідному візку має 
труднощі із працевлаштуванням не через ї ї або 
його стан та можливості, а через відсутність 
доступності громадських автобусів, будівель, 
магазинів та ін. Люди з інвалідністю також сти-

Рівність та відсутність дискримінації 

ЛЮДИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Ч ОЛ О В І К , 
2 7  Р О К І В

«Інколи в мене таке відчуття, що світ 
не знає, що я існую… Той факт, що я не 
можу рухати ногами, не означає, що в 
мене немає власної думки щодо того, що 
зараз відбувається в моїй області!» 

Кількість людей з інвалідністю, отриманою в 
результаті конфлікту, значно зросла, але точні 
цифри виміряти важко. Понад 372 000 осіб у До-
нецькій та Луганській областях мають інвалід-
ність, серед них – 21 200 дітей. Було кілька хвиль 
переселення до ПУТ, що включало близько 60 
000 людей з інвалідністю.78  

Жінки з інвалідністю продовжують стикатися 
зі значними обмеженнями повної реалізації сво-

їх прав в порівнянні з чоловіками та іншими жін-
ками. Тягар, який несуть жінки, піклуючись про 
дітей або інших членів родини з інвалідністю, не 
отримує достатньої уваги. Існує дуже обмежена 
кількість професійних психологічно-консуль-
таційних центрів для жінок з інвалідністю, які 
виховують дітей, або для сімей, де виховується 
дівчинка з інвалідністю. Така ситуація створює 
«бар’єри щодо інтеграції жінок та дівчат з інва-
лідністю в суспільство».79

єстрації, соціальних пільг і можливостей для 
надійної справедливості та тривалих рішень, а 
також стабільних можливостей для працевлаш-

тування. Однак, ці заходи ще належить включити 
в реформу децентралізації та ї ї запровадження в 
Донецькій та Луганській областях. 
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78  Європейська асоціація постачальників послуг для людей з інвалідністю (EASPD, 2014).
79 «Загублені права», Альтернативний звіт громадських організацій щодо виконання Конвенції ООН про 
права людей з інвалідністю (CRPD), 2012, Україна.
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каються зі складнощами при отриманні соці-
альних пільг через обмеження пересування 
та обмежену мобільність. ВПО з інвалідністю 
можуть не мати документів, необхідних для до-
ведення того, що у них інвалідність. Такі особи 
можуть стикнутися із ще складнішими трудно-
щами при доступі до послуг. 

Літні люди з інвалідністю, а також ті, хто про-
живає в колективних центрах, - це  одна з най-
більш вразливих груп, яка страждає від обме-
женого доступу до послуг охорони здоров’я. 
Для багатьох з них немає придатних для інва-
лідних візків автобусів, які курсують між ко-
лективними центрами та найближчим містом. 
Неурядові організації, які надають гуманітарну 
підтримку, звітують про відсутність підгузків 
для дорослих людей похилого віку або туале-
тів для людей з інвалідністю. Жінки з інвалід-
ністю стикаються із ще більшими проблемами 
гігієни через особливі фізіологічні потреби. 

На підконтрольних уряду територіях ВПО з 
інвалідністю стикаються зі складнощами при 
отриманні належного житла, яке б підходило 
для їхніх особливих потреб. Неналежне жит-
ло ув’язнює людей похилого віку та людей з 
інвалідністю в їхніх помешканнях, обмежую-
чи їхню незалежність, можливість доступу до 
необхідних послуг та можливість залучення 
до соціальної активності. Крім цього, брак 
спеціальних пристосувань для людей з інва-
лідністю (як от, туалетні сидіння, протипро-
лежневі матраци) може призвести до серйоз-
ного погіршення стану здоров’я. Направлення 
до спеціальних установ для людей з інвалід-
ністю часто призводить до розділення з пі-

клувальниками та членами родини та призво-
дить до ще більшої ізоляції та браку інтеграції. 

Жінки потерпають від різних форм дискри-
мінації у кількох сферах. Особливі проблеми, 
які зазначили організації людей з інвалідні-
стю, включають дискримінаційне ставлення 
в доступі до послуг репродуктивного здо-
ров’я та планування сім’ї, ґендерно зумов-
лене насильство (і зокрема брак інформації 
про жінок з інвалідністю серед даних про по-
страждалих, а також недорозвинені послуги 
та доступ до цієї групи), обмежений доступ до 
правосуддя та відсутність представлення в 
органах законодавчої та виконавчої влади та 
на посадах, де приймаються рішення.  

Можливості працевлаштування для людей 
з інвалідністю, особливо жінок, у східній Укра-
їні дуже низькі, що сильно впливає на їхню 
здатність впоратися із ситуацією. Серед пра-
цюючих людей з інвалідністю значна частка 
має неповну зайнятість, отримує заробітну 
плату менше мінімальної або працює на ро-
бочих місцях, що не відповідають їхньому ос-
вітньо-кваліфікаційному рівню. Більше того, 
цивільні особи, які отримали інвалідність 
внаслідок поранень, зумовлених конфліктом, 
не мають доступу до соціальних пільг або без-
коштовної медичної допомоги та реабілітації. 
Відповідно до Альтернативного звіту України 
про виконання Конвенції ООН про права лю-
дей з інвалідністю (CPRD), люди з інвалідністю 
недостатньо залучені до ринку праці, і біль-
шість з них залишаються безробітними або 
кинули спроби шукати роботу. Немає даних з 
розподілом за статтю80. 
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80 «Загублені права», Альтернативний звіт громадських організацій щодо виконання Конвенції ООН про 
права людей з інвалідністю (CRPD), 2012, Україна. Стор. 14. 
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Окрім голосування, участь в публічному та 
політичному житті серед людей з інвалідністю 
залишається на дуже низькому рівні. Це відбу-
вається через брак належної інфраструктури 
для доступу до публічного простору, а також 
через їхній страх подальшої маргіналізації. 
Деякі респонденти казали, що не хотіли «ви-
ставлятися» і публічно виступати проти певної 
політики або підходів на місцевому та регіо-
нальному рівні через побоювання втратити «і 
те невеличке, що в нас є».  

Рівень участі в громадському житті серед 
людей з інвалідністю є низьким, за виклю-
ченням деяких груп активістів, які заснували 
неурядові організації. Низькі доходи людей з 
інвалідністю та сімей, де виховуються діти з 
інвалідністю, змушують їх економити на бага-
тьох речах, включаючи відпочинок та культур-
не дозвілля. Це особливо стосується людей 
з інвалідністю або сімей, які проживають в 
сільській місцевості. Ізоляція від політичного 
та громадського життя обтяжується недороз-
виненою сільською інфраструктурою. Дуже 
мало людей з інвалідністю насправді залучені 

до процесів прийняття рішень або представле-
ні в органах законодавчої та виконавчої влади. 
Батьки не бачать можливостей розвитку для 
дівчат з важкими формами інвалідності і не 
заохочують їх до навчання або пошуку роботу, 
таким чином ще більше обмежуючи їхні мож-
ливості до участі. 

Ж І Н К А ,
76  Р О К І В

«Для мене це виглядає як порочне 
коло. Ми в цьому суспільстві не існуємо. 
Як можна очікувати, що люди, які будують 
пандуси під кутом 45 градусів, помітять 
людей з інвалідністю та зрозуміють їхні 
проблеми? Як можна очікувати, що люди 
в інвалідних візках виходитимуть на вули-
цю, якщо вони не можуть користуватися 
такими пандусами? Здається, що навіть 
ті маленькі зміни, які робляться, роблять 
лише на показ.» 

Участь та соціальне 
включення  
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Всі респонденти відчували, що не було 
«підзвітності або прозорості» з боку місцевої 
влади щодо державних програм та витрат. Цій 
групі людей здається, що влада думає, що після 
надання соціальних виплат або пільг ця група 
вже не потребує піклування. Респонденти 
повідомляли, що немає заходів або політичної 
волі для включення їх до ширших консультацій, 
громадських слухань або будь-яких інших 
форм прозорого прийняття рішень. 

Є значна розбіжність між правами, які 
гарантуються державним законодавством 
та міжнародними зобов’язаннями уряду 
та застосуванням цих принципів та норм 
на практиці. Заклади та послуги охорони 
здоров’я у більшості випадків є фізично 
недоступними для людей з інвалідністю. Як 
зазначили наші респондентки, які живуть 
з інвалідністю, жінки з інвалідністю не 
можуть пройти огляд у гінеколога, тому що 
в лікарнях бракує спеціального обладнання 
або зручностей. В результаті значна частина 
потерпає від хронічних захворювань. Жінки з 
інвалідністю, які хочуть створити сім’ю, часто 
побоюються просити фінансової підтримки, 
оскільки соціальні служби можуть вирішити, 
що їхня інвалідність  унеможливлює здатність 
виховати дитину і відмовлять їм в опіці або 
накажуть відправити дитину в інтернат. 

Люди з вадами органів чуттів (слуху або зору) 
не отримують інформацію, яка б дозволила 

їм приймати поінформовані рішення, оскільки 
засоби комунікації, такі як перекладачі з мови 
жестів, інформація шрифтом Брайля та інші 
ресурси не є доступними чи наявними для 
задоволення їхніх потреб.

Ж І Н К А ,
7 1  Р І К

«Йому (місцевому чиновнику) подо-
бається, коли я приїжджаю на зустріч. Я 
трохи кричу, він трохи кричить, а потім ми 
вирішуємо питання… (сміється) Крім того, 
я завжди гарна реклама для нього – хто ж 
не схоче, щоб люди побачили по телевізо-
ру, що влада піклується про «інвалідів»? 
Вибачте, з роками я стала дуже саркас-
тичною.» 

Комітет з прав людей з інвалідністю 
закликає державу-учасницю переглянути 
свої нормативні стандарти для надання 
доступу, зокрема фізичного доступу, для 
всіх жінок та дівчат з інвалідністю, які за-
знають насильства, до притулків та по-
слуг для постраждалих від домашнього 
насильства. 

Джерело:	 Заключні	 зауваження	 щодо	
початкового	звіту	про	Україну	Комітету	ООН	
щодо	прав	 людей	 з	 інвалідністю,	 2	жовтня	
2015	р.

Підзвітність та 
верховенство права 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ ТА КОНТЕКСТ

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВРАЗЛИВОСТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ



42 Н І КО ГО  Н Е  ЗА Л И Ш И Т И 
О С ТО Р О Н Ь

Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на 
територіях України, що постраждали від конфлікту 

В Україні за даними 2016 року мешкають 240 
000 людей, які живуть з ВІЛ. 81 Рівень поширен-
ня ВІЛ-інфекції в Україні є одним з найвищих в 
Європі. В Україні майже половина людей, які 
живуть з ВІЛ, - це жінки. Донецька та Луган-
ська області були областями з найвищими рів-
нем поширення ще до конфлікту. В 2014 році 
розподіл нових інфекцій становив 55.3% серед 
чоловіків та 44.7% серед жінок, 88% з яких були 
молодими жінками репродуктивного віку. 

Роки конфлікту погіршили зусилля із запо-
бігання та лікування, і рівень зараження ВІЛ 
у східній Україні зріс іще більше.82 Згідно з ін-
формацією, яку надала НУО «Світанок», кіль-
кість ВІЛ-позитивних вагітних жінок стабільно 
зростає в Донецькій області (ПУТ), в той час як 
якість наявних послуг є дуже низькою та не-
достатньою. Хоча прогалини в наданні послуг 
частково заповнюють неурядові організації, 
багато питань досі залишаються невирішени-
ми.83 У 2016 році 929 ВПО мали ВІЛ-позитивний 
статус.84

Зростання кількості інфікування частково 
спричинено обмежуючою політикою на непід-
контрольних уряду територіях, де було забо-

ронено програми контролю та метадон.85  Ще 
одна причина для зростання рівня інфекції по-
яснюється ситуацією в районах поблизу лінії 
розмежування, де солдати ймовірно мають не-
захищені статеві контакти з ВІЛ-позитивними 
секс-працівницями.86

Брак дезагрегованої статистики та моніто-
рингу порушень прав людини людей, які жи-
вуть з ВІЛ, ускладнює аналіз ситуації з числен-
ними формами дискримінації, і обтяжує і без 
того важкий стан жінок, які зазнають множин-
них форм дискримінації. Наприклад, офіційна 
статистика щодо секс-працівниць, які живуть з 
ВІЛ, значно занижена внаслідок відмови жінок 
повідомляти про свою зайнятість у секс-роботі 
через криміналізацію цього роду занять. 

Партисипативне дослідження на основі ін-
терв’ю з 1000 жінками, які живуть з ВІЛ/СНІД, 
проведене організацією «Позитивні жінки» за 
підтримки ООН Жінки, яке вивчало ґендерний 
вимір епідемії ВІЛ та національну політику 
щодо ВІЛ/СНІД, викрило низку викликів, що 
стосуються репродуктивного здоров’я, дис-
кримінації, стигми та насильства87.  

ЛЮДИ, ЯКІ ЖИВУТЬ З ВІЛ/СНІД
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81 Згідно з даними ЮНЕЙДС (UNAIDS). http://www.unaids.org/ru/regionscountries/countries/ukraine 
82  http://kff.org/news-summary/conflict-in-ukraine-increasing-countrys-hiv-cases-ngos-say/. 
83  Гармонізований звіт України про досягнутий прогрес у здійсненні національних заходів у відповідь 
на епідемію СНІДу (GARPR, 2014).  
84  Згідно з даними ВБО «Позитивні жінки» - Об’єднання жінок України, яких торкнулася епідемія ВІЛ.
85 Медпрепарат, який Всесвітня організація хорони здоров’я рекомендує для зменшення використання 
героїну та потягу до нього.  
86  Джерело: інтерв’ю з БО «Світанок» та ГО «Новий день» в Краматорську.
87 «Сексуальне і репродуктивне здоров’я, ґендерна рівність та права людини, ґендерно зумовлене 
насильство, економічні і політичні можливості жінок, які живуть з ВІЛ в Україні», ВБО «Позитивні 
жінки»/ООН Жінки, 2017. 
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Збройний конфлікт та спричинене цим погір-
шення економічної ситуації серйозно вплинуло 
на людей, які живуть з ВІЛ. Економічна криза, 
збройний конфлікт, гуманітарна криза та масо-
ва внутрішня міграція зробили свій внесок до 
поширення інфекційних захворювань. Жінки з 
маргіналізованих категорій населення потер-
пають від зростаючого рівня бідності та ґен-
дерно зумовленого насильства, що ще більше 
заважає їм отримати доступ до медичних та 
соціальних послуг.

Як і на решті території країни, в Донецькій 
та Луганській областях ВІЛ-позитивні люди 
та споживачі наркотиків зазнають стигмати-
зації. В деяких випадках їм можуть відмовити 
в оренді квартири з побоювань або через не-
гативні соціальні стереотипи. Стигма з боку 
медичних працівників щодо людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД є одним з головних бар’єрів, що 
заважає їм отримати доступ до інформації та 
послуг. Респонденти зазначали, що медперсо-
нал часто неготовий працювати з хворими на 
ВІЛ/СНІД. Місцеві правозахисники та активісти 
НУО знають про випадки відмови в лікуванні. 
Крім того, коли статус особи, що живе з ВІЛ/
СНІД, стає відомим, знайти або зберегти робо-
ту стає практично неможливо. Формально, лю-
дину не можуть звільнити на таких підставах, 
але кінцевим результатом є втрата роботи. 

Соціальні стереотипи та стигматизація ство-
рюють подвійний тиск на жінок, які живуть з 

ВІЛ/СНІД, особливо в сільській місцевості, де 
вони стикаються з викликами в доступу до 
якісних медичних, психологічних, правових та 
соціальних послуг, що включають необхідне 
тестування та ліки. НУО, з якими проводили ін-
терв’ю, повідомили, що жінки, які живуть з ВІЛ/
СНІД також зазнають дискримінаційного став-
лення у пологових будинках. 

Криміналізація передачі ВІЛ-інфекції також 
погано впливає на жінок, зокрема це посилює 

Ж І Н К А ,  4 0 - 5 0  Р О К І В , 
ГОЛ О В А  Н УО,  Щ О  П РА Ц Ю Є 
З  Л ЮД Ь М И ,  Я К І  Ж И В У Т Ь  З 
В І Л /С Н І Д ,  ТА  С П ОЖ И В АЧ І В 
Н А Р КОТ И К І В

«Я справді гадаю, що людям бракує 
інформації. Ми зазвичай боїмося того, 
що не знаємо. Нам краще уникати цього і 
триматися подалі. З мого особистого дос-
віду за багато років, суспільне сприйняття 
змінилося на краще. Я гадаю, що це зде-
більшого завдяки інформації та кампані-
ям з підвищення рівня обізнаності, які ми 
проводили у всіх селах та містах облас-
тей… Повідомлення правдивої інформації 
та фактів є ключовим фактором успіху. 
Але ми сильно залежимо від зовнішнього 
фінансування. Коли проект закінчується, 
нам доводиться припиняти роботу, і тоді 
люди забувають.» 

Рівність та відсутність 
дискримінації 
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Як розповіли в інтерв’ю члени неурядових 
організацій та люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, 
рівень участі в політичному та громадському 
житті серед представників цієї групи населен-
ня є дуже низьким. Через стигматизацію та 
дискримінацію люди, які живуть з ВІЛ/СНІД, та 
колишні споживачі наркотиків часто бояться 
публічного «викриття і приниження» і віддають 
перевагу тому, щоб лишатися поза публічної 
увагою. Крім того, люди, які  активними спожи-
вачами наркотиків, не відчувають потребу бути 
активними членами суспільства, брати участь 
у житті громади. Тим не менш, є представни-
ки цієї групи, здебільшого ті, хто став на шлях 
позбавлення від наркотичної залежності, які 
заснували неурядові організації або ініціативні 
групи і захищають права та потреби цієї групи, 
зокрема щодо надання освітньої та психосоці-
альної підтримки. 

Ж І Н К А , 
4 0  Р О К І В

«Я навіть не пам’ятаю чому я почала 
вживати наркотики. А тоді одного дня я 
також з’ясувала, що маю ВІЛ-позитивний 
статус. Тоді життя в Донецьку було про-
стим, мене зовсім не хвилювала політика, 
вибори; вони могли приймати будь-які рі-
шення, які хотіли, я так вважаю. Але потім 
прийшла війна, і мені довелося переїхати. 
І раптом у мене з’явилися інші пріорите-
ти. Я відмовилася від наркотиків і почала 
займатися волонтерством у центрі. …Я не 
боюся ходити на зустрічі або щоб мене 
показувало місцеве телебачення. Всі за-
слуговують на другий шанс; ми – також 
громадяни і заслуговуємо на те, щоб нас 
почули і взяли до уваги!» 

Участь та соціальне 
включення  

вразливість секс-працівниць та споживачів нар-
котиків. Стаття 130, частина 1, Кримінального 
кодексу України88  передбачає кримінальне по-
карання за поставлення іншої особи в небезпеку 
зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби, навіть якщо не було жодного наміру ін-
фікувати іншу людину. Хоча положення має на 
меті зменшити кількість випадків зараження 

ВІЛ, за даними неурядових організацій, на прак-
тиці це має зворотній ефект, оскільки збільшує 
стигматизацію людей, які живуть з ВІЛ, обмежує 
їхній доступ до лікування та зменшує ефектив-
ність урядових заходів для боротьби з ВІЛ/СНІД. 
Для жінок це підвищує ризик інфікування ВІЛ, на-
силля та ґендерної нерівності в закладах охоро-
ни здоров’я, суспільстві та родині. 

88  Стаття 130 Кримінального кодексу України, «Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження 
вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя 
людини»  
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У реформі системи охорони здоров’я та в ї ї 
реагуванні на гуманітарні проблеми українська 
влада здійснила кроки на шляху інтеграції захо-
дів для того, щоб задовольнити потреби жінок 
та чоловіків, які живуть з ВІЛ. Проте зі збіль-
шенням випадків зараження ВІЛ/СНІД поміж 
жінок, зокрема в районах, що постраждали від 
конфлікту, є нагальна потреба активізувати 
виконання стратегій по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, 
зокрема, превентивних стратегій, і продовжити 
надання безкоштовної антиретровірусної тера-
пії всім жінкам з ВІЛ/СНІДом, а також стратегій 
по боротьбі з алкоголізмом і споживанням нар-
котиків серед жінок шляхом децентралізації та 
послуг місцевих служб.89 

З початку збройного конфлікту кількість 
державних програм для обслуговування мар-
гіналізованих груп населення було зменшено. 
Наприклад, стала недоступною діагностична 
база обласного СНІД центру Донецької облас-
ті. Постраждала система координації і моніто-
рингу всієї СНІД служби. Протягом двох років в 
Донецькій області не працювала обласна коор-
динаційна рада з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції, в той час як кількість випадків 
зараження ВІЛ серед вагітних жінок в регіо-
ні стабільно зростає.90 Таким чином, з одного 
боку, збройний конфлікт робить маргіналізовані 
групи жінок більш вразливими до соціальної та 
економічної несправедливості, а з іншого боку, 
вони стають менш важливими з огляду на бю-

джетні витрати та дотримання прав людини. 91

В результаті конфлікту зруйновано будівлі ме-
дичних закладів, а багато програм державної 
допомоги для людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, та 
споживачів наркотиків було припинено. Люди, 
які живуть з ВІЛ/СНІД, є особливо вразливими 
до таких хвороб як туберкульоз, випадки захво-
рюваності на який в зонах конфлікту почасті-
шали. Існуючі послуги та медична терапія для 
цієї групи пацієнтів в Донецькій та Луганській 

Ж І Н К А ,  Б Л И З Ь КО  3 5 
Р О К І В ,  БО  « С В І ТА Н О К «

«До війни в обох областях була хоро-
ша співпраця між владою, лікарнями та 
громадськими організаціями. У нас діяв 
інформаційний механізм, який дозволяв 
нам дізнаватися, якщо і коли лікарням не 
вистачало безкоштовних тест-систем або 
антиретровірусних препаратів.  Зараз та-
кого більше немає. Ми потроху відбудову-
ємо нашу мережу та співпрацю. Пробле-
ма в тому, що коли йде війна, то потреби 
споживачів наркотиків та ВІЛ-позитивних 
людей у списку пріоритетів далеко знизу.» 

Підзвітність та верховенство права 

89 Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, Заключні зауваження до восьмої періодичної 
доповіді України, 3 березня 2017 р.
90 «Позитивні жінки», проект «Жінки, що живуть з ВІЛ, зміцнюють потенціал, щоб мати свої пріоритети, 
включені в національні та місцеві стратегії з ВІЛ та СНІДу», жовтень 2016 р.
91  Тіньовий звіт, підготований неурядовими організаціями «Всеукраїнська ліга «Легалайф», «Інсайт», 
«Позитивні жінки» та «Світанок» для подання на 66-у сесію CEDAW, лютий 2017 р.
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областях є недостатніми. Доставка тест-сис-
тем  для обстеження на ВІЛ та антиретрові-
русних препаратів відбувається з постійними 
перебоями, і медичний персонал часто нала-
годжує співпрацю з місцевими неурядовими 
організаціями для отримання фінансування 
Глобального фонду, щоб таким чином мати 
змогу задовольнити деякі потреби, які мала б 
задовольняти держава.  

Послуги реабілітації та зменшення шкоди, 
такі як заміна шприців та розповсюдження 
презервативів, надають лише неурядові орга-
нізації за допомогою міжнародних організацій. 

Особливо вразливими є жінки, які живуть з ВІЛ 
у сільській місцевості поблизу лінії зіткнення 
та у районах, що постраждали від конфлік-
ту.92 Конфлікт далі підвищує ризики передачі 
ВІЛ-інфекції серед ВПО через відсутність обі-
знаності та доступу до послуг, а також через 
посилення небезпечних практик. Жінки часто 
не можуть наполягати на безпечному сексі че-
рез низку факторів, зокрема через свій нижчий 
статус, економічну залежність, страх побиття 
або низьку самооцінку. Наразі спостерігається 
значне збільшення нещодавно зареєстрованих 
випадків зараження ВІЛ серед жінок, набутому 
шляхом статевих контактів.93

Люди похилого віку – одна з найбільш враз-
ливих категорій населення через низьку мо-
більність, дуже обмежені доходи та нестачу 
належного догляду. 33% людей похилого віку 
на підконтрольних уряду територіях та 43% 
на непідконтрольних уряду територіях страж-
дають від сильного психологічного стресу.94  
Люди похилого віку становлять 25% всього 
населення Луганської та Донецької областей, 
з них близько 65% становлять жінки.95  Обидві 
області мають високу кількість літніх людей, 
які постраждали від конфлікту і потребують 
допомоги: 58.8% ВПО в Донецькій області та 

ЛЮДИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Ж І Н К А , 
79  Р О К І В

«Сьогодні бути старим у східній Украї-
ні – майже те саме, що й мертвим. Ми за-
раз живемо у гірших умовах, ніж під час 
Другої світової війни або після неї. Нікому 
ми зараз не потрібні, з усіма нашими хво-
робами та слабкостями.» 

92  Інформаційний бюлетень «ВІЛ-інфекція в Україні» №43, Київ, 2015, ст. 10-15.
93  Ґендерний вимір епідемії ВІЛ та СНІДу в  Україні, 2016. ВБО «Позитивні жінки», Об’єднання жінок 
України, яких торкнулася епідемія ВІЛ/СНІД. 
94  UNICEF/CDC (2016) Assessment of Pregnant Women in GCA of Donetsk and Luhansk oblasts (Оцінювання 
ситуації з вагітними жінками на підконтрольних уряду територіях в Донецькій та Луганській областях, 
проведене ЮНІСЕФ/Центром контролю за захворюваннями). 
95  Державна служба статистики України, станом на 1 січня 2016 р. 
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72.6% в Луганській області є пенсіонерами. 96

Більшість людей похилого віку в Україні 
(64.29%) – це жінки, які найчастіше овдовіли 
і живуть на самоті. У східній Україні жінки по-
хилого віку є однією з найуразливіших кате-
горій людей, які постраждали від конфлікту. 
Вони становлять понад 70% літніх людей, які 
постраждали від конфлікту, включаючи ВПО. 
Складність потреб, які вони мали до конфлік-

ту, значно обтяжується збройним конфлік-
том, який дестабілізував соціальні зв’язки та 
підтримку родини, залишивши надзвичайно 
вразливих людей на самоті та з потребою зов-
нішньої підтримки. У районах, постраждалих 
від конфлікту вони найбільше потерпають від 
обмеженого доступу до інформації, послуг охо-
рони здоров’я, ринків та соціальних виплат.97 
Серед людей похилого віку, які живуть на са-
моті, більше жінок, чим чоловіків.98

Люди похилого віку стикаються з обмежен-
нями, пов’язаними з віком, такими, як дискри-
мінація при прийомі на роботу, просуванню 
по службі або звільненні. Найпоширенішим 
результатом дискримінації проти людей похи-
лого віку є те, що вони залишаються осторонь 
життя громади та громадської діяльності. Як 
сказала одна жінка, «ми більше не є пріорите-
том, і люди зазвичай про нас забувають». 

У той час як обидві області намагаються 
адаптувати свою соціальну та економічну 
політику до населення, що старіє, багато лю-
дей похилого віку живуть в умовах бідності 
та злиднів. В Донецькій та Луганській облас-
тях недолуга система соціального захисту та 
міграція молодших членів родини залишили 
людей похилого віку в такій ситуації, коли їм 
доводиться дбати про себе самих. Головними 
джерелами доходів для них є пенсії та соціаль-
ні виплати для тих людей похилого віку, які жи-
вуть з інвалідністю. 

Більшість літніх людей покладаються на 
пенсію. 99% повідомили, що пенсія є їхнім ос-
новним джерелом  доходу. В той же час пенсії/
доходи літніх жінок в середньому є нижчими 
в порівнянні з тими, ніж у літніх чоловіків, що 
підвищує їхню і без того надзвичайно високу 
вразливість.99

Ж І Н К А , 
8 1  Р І К

«Мені здається, що в старі часи було 
більше поваги до людей старшого віку. 
Пам’ятаю, коли я була молодою, я б ніко-
ли і подумати не могла сказати комусь, 
хто набагато старший за мене, речі, які я 
чую молодь каже зараз… Одного дня вони 
опиняться на нашому місці, може, тоді 
вони зрозуміють.» 

Рівність та відсутність дискримінації 

96   Міністерство соціальної політики, станом на січень 2017 р. 
97  Humanitarian Needs Overview 2017, OCHA (Огляд гуманітарних потреб 2017, Управління ООН з 
координації гуманітарних питань)
98  Згідно з даними базового звіту HelpAge/UNHCR (Агентства ООН з питань біженців) «Гуманітарні 
потреби літніх жінок та чоловіків, які проживають на підконтрольній уряду території Луганської області» 
(жовтень 2016 р.), 46% людей похилого віку живуть на самоті (84% з них - жінки); пропорційно 52% всіх 
літніх жінок живуть на самоті, в порівнянні з 28% чоловіків. 
99 Базовий звіт HelpAge/UNHCR (Агентства ООН з питань біженців) «Гуманітарні потреби літніх жінок 
та чоловіків, які проживають на підконтрольній уряду території Луганської області», жовтень 2016 р.
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Не маючи альтернативного джерела доходів, 
більшість із них змушені скорочувати витрати 
на харчування, продавати свої надбання або 
купувати продукти в кредит. Пенсіонери зна-
ходяться в найскладнішій ситуації серед ВПО, 
частково через вимогу перереєстрації в уста-
новах, які працюють на підконтрольних уряду 
територіях, коли потім вони мають отримувати 
свої соціальні пільги в інших місцях. Такі подо-
рожі для них є дорогими і небезпечними. Фак-
тично багато з них  опинилися в стані зубожін-
ня.100

Зміни в законодавстві, які впливають на до-
ступ до пенсій та соціальних пільг, підвищення 
цін на основні товари та неможливість продов-
жувати жити та вирощувати городину уздовж 
лінії зіткнення – це все призвело до сильної еко-
номічної вразливості. Приблизно кожне третє з 
оцінюваних домогосподарств покладається на 
пенсію літньої людини в якості основного джере-
ла доходу - 80% людей похилого віку (74% жінок) 
повідомили про зниження доходу з початку кон-
флікту. Лише 1% літніх людей похилого віку може 
купувати такі самі товари, що і до конфлікту. 101

Рівні участі в громадському житті серед лю-
дей похилого віку на сході є низькими, оскільки 
вони здебільшого непокоються як забезпечи-
ти свої основні потреби щодо харчування, здо-
ров’я та житла. Жінки похилого віку особливо 
страждають від обмеженого доступу до ме-
дичних послуг та ледве-ледве задовольняють 
свої базові потреби, зокрема в предметах гігіє-
ни та допоміжних засобів пересування. Рівень 
обізнаності серед людей похилого віку також 
є низьким. Багато з них не читають або не ви-
писують місцеві газети, не слухають місцеве 
радіо, не дивляться телевізор або не мають 
доступу до інтернету, таким чином ще більше 
обмежуючи свою участь та залучення до гро-
мадського життя та політичної діяльності. 

ВПО похилого віку відчувають сильну 
ностальгію за своїми домівками і бажання по-

Ж І Н К А , 
8 0  Р О К І В

 «Ти знаєш, дорогенький, колись я була 
такою жвавою. Не могла на місці встояти 
ані секунди! Я була членом усіх груп, які 
тільки були в моєму місті. Спочатку я була 
піонеркою, потім комсомолкою. Можли-
во, зараз це вже не важливо, але для нас 
це значило бути соціально залученим і 
боротися за добру справу… Зараз я радію, 
коли зустрічаюся з сусідкою обмінятися 
парою фраз.» 

Участь та соціальне залучення 

100   Голодні бунти, які пройшли наприкінці листопада 2014 року в кількох містах (зокрема в Єнакієво і 
Торезі) розпочалися через те, що у літніх людей не було грошей купити продукти харчування.
101  Так само.
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вернутися. Вони підтримують регулярні кон-
такти, здебільшого за допомогою телефонних 
дзвінків, зі своєю родиною та друзями, які ли-
шилися там, звідки вони приїхали. Люди похи-
лого віку, які є маломобільними та залежать 
від допомоги мусять долати додаткові виклики 
з доступом до неї, оскільки ї ї не завжди достав-
ляють прямо (наприклад, візити додому відбу-

ваються нечасто, оскільки кількість соціаль-
них працівників значно зменшилася, особливо 
у сільській місцевості). Багато людей похилого 
віку не змогли виїхати з іншими членами своєї 
родини через інвалідність або обмежену мо-
більність. ВПО, чиї родичі похилого віку не пе-
реїхали з ними, часто їздять назад, зазнаючи 
додаткових ризиків через такі візити.  

Рівні підзвітності та прозорості для прийнят-
тя рішень (особливо стосовно політики, що 
впливає на людей похилого віку) є низькими. 
Респонденти вважають, що для влади «справу 
зроблено», коли надано виплати. Немає про-
грам або ініціатив, які б боролися з причинами 
або наслідками обмежень прав людини для 
них, або увага акцентується на наданні фінан-
сового мінімуму для того, щоб уникнути силь-
ного зубожіння. 

Підзвітність є, напевно, найнижчою, якщо го-
ворити про ВПО. Станом на червень 2016 року 
пенсіонери з числа ВПО почали отримувати 
спеціальні банківські картки (які також мають 
слугувати в якості їхнього посвідчення особи) 
від державного банку «Ощадбанк». Усі соці-
альні пільги та пенсії потрібно сплачувати ВПО 
лише через цей банк, у той час як всі інші отри-
мувачі соціальних пільг можуть використову-
вати будь-який інший банк в Україні. Пенсіоне-
ри з числа ВПО також мусять проходити через 
фізичну ідентифікацію у відділеннях Ощадбан-
ку двічі під час першого року, а далі під час 
щорічного візиту. Якщо вони цього не роблять, 

всі операції з рахунком особи автоматично 
припиняються банком до того часу, поки ВПО 
не з’явиться особисто. Така вимога накладає 
додатковий тягар на людей похилого віку та 
людей похилого віку з інвалідністю та ВПО, які 

Ч ОЛ О В І К , 
79  Р О К І В

«Колись я уважно стежив за змінами 
в законодавстві, які ухвалювала наша 
місцева влада. Хотів зрозуміти логіку 
між змінами і намагався зрозуміти, куди 
пішли гроші (сміється). Не треба й казати, 
що я вже цього не роблю, - у нас ніколи не 
буде повної картинки і ми ніколи не дізна-
ємося що відбувається насправді… Всі ці 
обіцянки мільйонів… Лише балаканина.» 

Підзвітність та верховенство права  
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проживають в сільській або віддаленій місце-
вості, оскільки вони мають меншу мобільність 
та доступ до інформації. 

Той факт, що пенсійні виплати не можуть наз-
догнати ціни на товари, які постійно зростають, 

робить людей похилого віку особливо враз-
ливими. Жінки похилого віку повідомили, що 
вирішують проблему підвищення цін шляхом 
придбання прострочених продуктів харчуван-
ня і в цілому не купують особисті або побутові 
нехарчові товари без нагальної потреби. 102

Через конфлікт у багатьох родин залишився 
один годувальник, здебільшого це – жінки-го-
дувальниці, як ВПО, так і жінки з приймаючих 
громад. У той час коли багато жінок втратили 
своїх чоловіків через військові дії, тисячі інших 
жінок були змушені залишити свої рідні місця 
та переїхати разом з дітьми, а чоловіки зали-
шилися (наприклад, щоб доглядати за родича-
ми або наглядати за будинком). Багатьом з них 
бракує соціальних зв’язків, доходів, доступного 
житла та можливостей для працевлаштування 
та професійного розвитку. Очолювані жінками 
домогосподарства часто не мають доступу до 
соціальних пільг чи психологічної підтримки. 
Приміром, в той час як родини зниклих безві-
сти чи полонених військових мають право от-
римувати їхню зарплатню, родини цивільних 
залишаються майже без підтримки.

Очолювані жінками домогосподарства знач-
но частіше доглядають за літніми родичами, 
а також у таких родинах більше членів мають 
хронічні захворювання. Враховуючи, що такі 
родини частіше є безробітними та отримують 
менший дохід порівняно з домогосподарства-
ми, які очолюють чоловіки, додаткові потен-

ОЧОЛЮВАНІ ЖІНКАМИ ДОМОГОСПОДАРСТВА 

Ж І Н К А , 
Б Л И З КО  4 5  Р О К І В

«Ніколи не думала, що до такого дій-
де… Мені більше 40, двоє дітей-підлітків, 
і ось я  повернулася додому до матері з 
двома валізами спогадів про життя, 
якого більше немає… Думаю, мені по-
щастило: в мене є хоча б хтось з роди-
чів та дім з цього боку… Знаю багатьох 
людей, у яких нічого немає… Принайм-
ні моя старенька мати радіє, що тепер 
я можу тут про все подбати… Раніше я 
багато плакала, але тепер припинила. А 
який сенс?» 

ційні витрати на догляд за дітьми (в тому числі 
дітьми інших людей) та літніх батьків чи бабусь/
дідусів загострюють економічну та соціальну 
вразливість очолюваних жінками домогоспо-
дарств, особливо у сільській місцевості.103  

102  Міжвідомча оцінка вразливості підконтрольних територій Луганської та Донецької областей, 
листопад 2016 р. Національна робоча група з гуманітарних питань     
103  Міжвідомча оцінка вразливості підконтрольних територій Луганської та Донецької областей, 
листопад 2016 р. Національна робоча група з гуманітарних питань     

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ ТА КОНТЕКСТ

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВРАЗЛИВОСТІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ



53Н І КО ГО  Н Е  ЗА Л И Ш И Т И 
О С ТО Р О Н Ь

Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на 
територіях України, що постраждали від конфлікту 



54 Н І КО ГО  Н Е  ЗА Л И Ш И Т И 
О С ТО Р О Н Ь

Аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на 
територіях України, що постраждали від конфлікту 

Одинокі матері частіше стикаються з дискри-
мінацією на всіх рівнях та майже в усіх сферах. 
Респондентки наводили чисельні приклади 
випадків дискримінації зі свого повсякдення. 
Приміром, орендодавці не хочуть здавати їм 
квартири, тому що не вірять, що вони зможуть 
регулярно сплачувати за оренду. Інший при-
клад: роботодавці не хочуть наймати одино-
ких матерів, вважаючи їх «ненадійними», адже 
наявність малих дітей передбачає часті лікар-
няні. При поданні документів для отримання 
соціальної допомоги такі жінки часто чують за-
уваження на кшталт «треба було думати, перед 
тим як дітей народжувати». 

Очолювані жінками домогосподарства, а 
особливо одинокі матері, часто гірше харчу-
ються. Інтерв’ю підтвердили, що жінки схиль-
ні до того, щоб віддавати найкраще дітям, за-
лишаючи менше їжі для себе. За свідченнями 
респондентів одинокі матері покладаються на 
благодійників та релігійні групи, що допомага-
ють їм з продуктами харчування та одягом для 
їхніх родин.

Частка очолюваних жінками домогоспо-
дарств серед ВПО є дуже високою і становить 
73%.104  Через брак адекватних послуг соціаль-
ної підтримки у приймаючих громадах наванта-
ження на такі родини збільшилося. Очолювані 

жінками родини стикаються з особливими про-
блемами та стигматизацією на підконтрольних 
Україні територіях, що призводить до раннього 
та потенційно небезпечного їх повернення на 
непідконтрольні території.105 

Ж І Н К А ,
2 7  Р О К І В

«Іноді мені здається, що як би я не ста-
ралася, все одно цього замало… Я навіть 
власній матері не можу поскаржитися, 
вона зі старшого покоління та все каже 
мені: «така наша жіноча доля, мусимо 
страждати»… Я готова бути сильною та 
впоратися з усім, але часто відчуваю, що 
все марно… Я не винна, що він залишив 
нас, коли нашій дочці було 1,5 роки… Але 
інколи здається, що, можливо, якби я зро-
била більше, була кращою, можна було 
б запобігти цьому… І мені б не довелося 
проходити через усе це самій». 

Рівність та відсутність дискримінації 

104 Національна система моніторингу ситуації з ВПО у березні-червні 2016 р. (МОМ)
105 Огляд гуманітарних потреб, 2016 р., Національна робоча група з гуманітарних питань, стор.10 
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Незважаючи на загалом високий рівень 
соціальної активності жінок, рівень участі 
одиноких матерів у громадському та політич-
ному житті низький. Пошук постійного дже-
рела доходу, дитсадочку та школи для дітей, 
робота, забезпечення житла та харчування 
– з усім цим у одиноких матерів виникають 
особливі складнощі, тому часу на щось інше 
залишається дуже мало. Респонденти зазна-
чили, що обмеженість доступу до дитсадочків 
та варіантів догляду за дітьми – одна з ос-
новних проблем для жінок, котра впливає на 
їхній вибір засобів до існування. Чимало оди-
ноких матерів залежать від підтримки рідних, 
тому часто переїжджають жити до них. 

В Україні темпи децентралізації та відповід-
ної зміни законодавства, як і реформування 
існуючої системи соціального забезпечення, не 
відповідають зростаючим потребам у послугах 
допомоги. Жіноча праця, пов’язана з народжен-
ням, вихованням дітей та доглядом за ними 
стала ще складнішою через переміщення у 

Ж І Н К А , 
4 0  Р О К І В

«Кілька тижнів тому я ходила на захід, 
організований громадською організацією 
у нашому селі. Там ми говорили про те, як 
важливо бути активним та висловлювати 
свою думку. І я згодна. В теорії. А на прак-
тиці, я все думала: де ж мені взяти час та 
сили на це? Я – вдова з двома малими 
дітьми та старими батьками. У мене ще 
птиця і город. Я встаю о 5 ранку і не присі-
даю до півночі. Отож і питаю: коли? І як…» 

 Участь та соціальне 
залучення

Підзвітність та 
верховенство права  

Ж І Н К А , 
Б Л И З Ь КО  4 5  Р О К І В

«Підзвітність? (сміється) Ви дійсно вва-
жаєте, що комусь є діло до мене, таких, як 
я, та наших дітей? В наш час треба вміти 
самим про себе подбати… Закон джунглів: 
виживає найсильніший, як то кажуть!» 
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зв’язку з конфліктом у Луганській та Донецькій 
областях.

В одиноких матерів виникають проблеми з 
отриманням медичних послуг, як і у решти жі-
нок з вразливих категорій населення на сході 
України. Крім цього, через брак фінансових 
ресурсів у них виникають особливі труднощі 
з обслуговуванням у медичних закладах, у 
тому числі пологових будинках, аналізами та 
лікуванням. Очолювані жінками домогоспо-
дарства, як виявилося, частіше скорочують 
витрати на здоров’я на користь більш пріори-
тетних. За даними опитування, підтримання 
сексуального та репродуктивного здоров’я 
також становить проблему, а дехто з вагітних 
жінок не має можливості проходити регулярні 
обстеження у лікаря.    

Високі ціни на ліки та необхідність постій-
ного лікування хронічних захворювань – це 
інші особливі труднощі, з якими стикається 
ця група. Опитані матері також розповідали 
про відсутність доступної психосоціальної під-
тримки дітей, що стали свідками конфлікту або 
пережили травму через переселення. Одинокі 
матері, що проживають у сільській місцевості, 
нерідко не мають доступу до спеціалізованого 
лікування через великі відстані та високі ви-
трати на дорогу. Хоча держава і виплачує гро-
шову допомогу одиноким матерям, розмір якої 
залежить від кількості дітей та їхнього віку, цих 
виплат фактично не вистачає на покриття ба-
зових потреб матері та ї ї дітей.

Деякі одинокі матері, що брали участь в опи-
туванні, розповідали, що їм бракує професійних 
навичок та кваліфікації. Якість професійно-тех-
нічного навчання є низькою, можливостей 
для такого навчання мало. Обмеженість до-
ступу до курсів професійної перепідготовки 
чи будь-якого іншого виду формальної освіти 
впливає на можливості працевлаштування 
для жінок/одиноких матерів. У Луганській та 
Донецькій областях очолювані жінками роди-
ни стикаються з особливими проблемами та 
стигматизацією, що призводить до раннього 
та потенційно небезпечного їх повернення на 
території під контролем озброєних груп. Крім 
того, існують дані про випадки, коли жінки та 
дівчата вдаються до сексу задля виживання.106 
У домогосподарств, очолюваних одинокими 
матерями, виникають проблеми з працевлаш-
туванням через необхідність догляду за діть-
ми. Відсутність доступних варіантів догляду 
за дітьми може бути перешкодою для влашту-
вання на роботу. Одиноким матерям-ВПО осо-
бливо складно знайти роботу у нових місцях 
проживання. Існує висока вірогідність того, що 
одинока мати погодиться на неофіційне пра-
цевлаштування без законодавчого захисту. 
Відповідно зростає ризик того, що жінка-пере-
селенка може стати жертвою торгівлі людьми.  

106 Україна: багатопрофільна експрес оцінка потреб у селах, розташованих на лінії зіткнення, ОКГП ООН, 
липень 2015 р.     
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РИЗИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ВРАЗЛИВИХ 
КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ 

Охорона здоров’я, освіта та соціальний захист є послугами, які 
викликають найбільше занепокоєння для вразливих категорій 
населення під час процесу децентралізації, що було підтвердже-
но у ході цього аналізу. Тоді як чоловіки та жінки стикаються з 
труднощами, намагаючись вибороти свої права в поточній ситу-
ації, непевність щодо процесу децентралізації підвищує їх відчут-
тя нестабільності.  

Досі залишається неясним як для влади, так і для громадян, 
які зміни принесе процес децентралізації в систему охорони 
здоров’я. Навіть якщо майже 88% державних витрат на охорону 
здоров’я буде здійснюватися на місцевому рівні, важливим за-
непокоєнням є те, що деякі з новостворених громад не матимуть 
достатньо ресурсів для підтримки медичних закладів, що при-
зведе до погіршення доступності та якості послуг. Результатом 
закриття медичних закладів або переведення їх на регіональний 
рівень може стати те, що людям доведеться довше подорожува-
ти для того, щоб отримати медичні послуги, зокрема якщо мова 
йде про спеціалізовані послуги, що призведе до зниження досту-
пу до послуг, особливо для найбільш вразливих груп. Закриття 
закладів охорони здоров’я може супроводжуватися втратою ро-
бочих місць, що непропорційно вплине на жінок, які наразі скла-
дають 82% персоналу. 107

Стратегічні пріоритети та вплив децентралізації на соціальні 
служби також залишається неясним. Наявність власних ресур-
сів на рівні громади вважається недостатнім для соціальних 

107 За даними Державної служби статистики України, 2015.    
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служб. Існує думка, що є розбіжність між заявленим збільшенням 
повноважень місцевої влади та фактичними фінансових засобів, 
які буде надано для виконання цих повноважень. Зі збільшенням 
автономії місцевих рішень місцеві пріоритети можуть змінитися і 
фінансування соціальних служб може втратити свою важливість 
для новостворених громад (наприклад, місцева влада вирішить, 
що пріоритет краще надати відновленню транспортної інфра-
структури, аніж соціальним службам). Це може призвести до того, 
що найбільш вразливим категоріям населення буде надаватися 
ще менше послуг, особливо у сільській місцевості. Зважаючи на 
обмежені ресурси, ймовірним ризиком є те, що метою соціально-
го захисту буде просто забезпечити найнагальніші потреби враз-
ливих груп населення. Крім того, існує ризик через незрозумілий 
розподіл повноважень між різними рівнями влади, через що ор-
гани влади громади залишаються без розуміння масштабів їхніх 
повноважень та відповідальності, що негативно позначається на 
наданні соціальних послуг.  

Різниця в рівнях послуг освіти між містами та сільською місце-
вістю ймовірно зростатиме. Існує побоювання того, що населення 
міст зможе отримати доступ до освіти кращої якості, тоді як серед 
мешканців сільської місцевості та вразливих груп населення зро-
статиме відсоток незакінченої освіти. Фінансові ресурси на освіту 
ймовірно лишатимуться на останніх місцях в списку пріоритетів 
місцевої влади. Низька зарплата вчителів та неналежний стан інф-
раструктури галузі освіти не зможуть привабити або утримати ви-
сококваліфікованих вчителів у сільських громадах, що призведе 
до погіршення якості освіти та подальшої маргіналізації вразли-
вих категорій населення. Місцева влада в сільських місцевостях, 
швидше за все, буде протистояти реформам, особливо враховую-
чи, що потрібна оптимізація шкільної мережі, коли сільські школи 
мають найбільший ризик бути закритими. Тривалі побоювання 
в спільноті, на кшталт «немає школи – немає села», можуть при-
звести до протистояння щодо закриття старих шкіл, особливо 
враховуючи те, що школи залишаються однією з небагатьох мож-
ливостей працевлаштування. Жінки, які становлять 77% шкільних 
співробітників, зазнають непропорційного впливу.108  Потрібно 
буде створити альтернативні можливості працевлаштування за 
допомогою перекваліфікації або розвитку місцевої економіки. 

108 Державна служба статистики України, 2015, http://www.ukrstat.gov.ua/
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Реформа децентралізації, у разі належного запровадження на ос-
нові принципів ґендерної рівності та підходу на основі прав людини, 
може створити важливі можливості для вразливих груп населення. 
Респондентів просили визначити позитивні зміни, які може прине-
сти децентралізація у ключових для них сферах. 

Що стосується галузі охорони здоров’я, респонденти відзначили, 
що системі могло б піти на користь ефективніший розподіл ресур-
сів. Зрештою, це могло призвести до переходу від моделі на основі 
бюджету, що базується на кількості лікарняних ліжок, до фінансової 
моделі на основі пацієнтів. Кількість медичних закладів також мож-
на зменшити для того, щоб позбавитися дублювання та зменшити 
витрати шляхом реструктуризації та консолідації закладів.109 Збіль-
шення прозорості та підзвітності (наприклад, шляхом консолідова-
них та прозорих механізмів оплати, закупівель та рішень керівни-
цтва) зрештою призведе до зменшення рівня корупції. 

У соціальній сфері передача фінансових ресурсів для соціального 
захисту на регіональний та місцевий рівень дозволить ефективніше 
використовувати ресурси та покращить довгострокове планування. 
Створення управлінь соціального захисту на місцевому рівні має 
покращити доступ до послуг і зможе допомогти процес подання за-
явки на різні види пільг, що скасує необхідність відвідувати кілька 
установ. Запровадження єдиної (уніфікованої) бази даних з соціаль-
ної допомоги та покращення процедур звітування має покращити 
прозорість, підзвітність та можливість відстежувати витрати.

Що стосується освіти, запровадження таких концепцій як фінан-
сова, академічна та адміністративна автономія (зокрема для ви-
щих навчальних закладів) та національної кваліфікаційної рамки 
призведе до покращення якості освіти. Позитивним є і створення 
«опорних шкіл» (тобто шкіл, які можуть запропонувати повний цикл 
початкової та середньої освіти з висококваліфікованими вчителями 
та сучасним обладнанням). Ці школи будуть розміщені в регіональ-
них центрах, що обслуговує кілька населених пунктів, які належать 
одній громаді. Рішення створити «опорні школи» громади будуть 
приймати самостійно. Для цього також потрібно буде забезпечити 
транспорт для учнів та вчителів для тих місцевостей, де школи з 
меншою кількістю учнів закриють.

109 Україна має завелику кількість лікарень та лікарняних ліжок, приблизно на 40% більше, ніж в 
середньому в ЄС (Ukraine has an oversized number of hospitals and hospital beds, approximately 40% more 
than the EU average) https://goo.gl/kF3Cyb.  
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Намір «не залишити нікого осторонь» особливим чином сто-
сується Донецької та Луганської областей, в контексті рефор-
ми децентралізації, що триває, та роботи з подолання наслідків 
конфлікту. Очевидно, що будь-яку з цілей розвитку можна реалі-
зувати, лише якщо формування політичних рішень, планування 
децентралізації та надання послуг заходяться на високому рівні і 
мають на меті охопити всі категорії населення. На практиці впро-
вадження реформи децентралізації повинно розкрити виклики 
розвитку, вкоріненої нерівності та дискримінаційних практик, а 
також за допомогою даних та доказів поглянути за межі звичних 
принципів для пошуку груп населення, яких залишили поза ува-
гою, і зрозуміти їхні проблеми. Такий підхід допоможе впоратися 
з багатовимірними причинами нерівності та дискримінації, а та-
кож зменшити вразливість найбільш маргіналізованих жінок та 
чоловіків в Донецькій та Луганській областях.  

АВ показав, що жінки та чоловіки з найбільш вразливих катего-
рій населення, про які йшлося в Розділі ІІІ, ймовірно, й надалі за-
знаватимуть дискримінації, маргіналізації та соціальної ізоляції і 
таким чином не зможуть отримати переваги від децентралізова-
ного місцевого розвитку, якщо і влада, і громада не вживатиме 
комплексних заходів для повного забезпечення їхніх прав. На ос-
нові думок, зібраних під час дослідження, цей розділ формулює 
загальні висновки. 

Формування політики, виконання, моніторинг та оцінка рефор-
ми децентралізації наразі не надає пріоритетності покращенню 
ситуації категорій населення, які зазнають найбільшої маргіна-
лізації, дискримінації та ізоляції, і не розглядає жодних заходів 
для надання їм можливостей виступити активними агентами 
розвитку. Окремі жінки, чоловіки, дівчата та хлопці, так само як 
і вразливі групи, які вони представляють, досі ризикують лиши-
тися поза увагою - не лише через власну особисту вразливість, 
а й через те, що їхні громади не бачать, не визнають або не вва-
жають важливими їхні чіткі та конкретні права та потреби, що 
призводить до їхньої маргіналізації та соціальної ізоляції. Мож-
ливості органів влади області та громади збирати, аналізувати 
та застосовувати різноманітні детальні дані для розробки стра-
тегій, планування та формування бюджету вимагає зміцнення. 
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Ліквідація нерівності та дискримінації. Розробка стратегій, 
планування, запровадження, моніторинг та оцінка реформи де-
централізації не відбуваються з урахуванням міжнародних норм 
та стандартів ґендерної рівності та прав людини або з урахуван-
ням міжнародних зобов’язань України чи відповідної національ-
ної політики та українського законодавства. Це може потенційно 
стати нормативною базою для покращення ситуації осіб чи груп, 
які лишилися або ризикують лишитися напризволяще не лише 
через власну вразливість, а й у результаті вкоріненої нерівності 
та дискримінації, що не дає їм можливості доступу до децентра-
лізованих послуг та ресурсів в їхніх громадах. 

Принцип недискримінації – єдине право, яке можна знайти в 
усіх основних угодах про права людини, не було інтегроване або 
повністю застосоване до запровадження реформи. Принцип 
недискримінації вимагає формальну рівність – щоб до жодної 
людини не ставилися інакше, ніж до будь-якої іншої людини із 
суб’єктивних причин, а також дії, які мають забезпечити відсут-
ність непрямої або ненавмисної дискримінації. Реформа з децен-
тралізації в Україні має включати ці законодавчі вимоги шляхом 
забезпечення того, що реформа впроваджується на справедли-
вій основі і що вона має на меті охопити тих, хто знаходиться як-
найдалі осторонь, для того, щоб усі отримували рівні можливості 
та переваги. 

Принцип участі та інклюзії не повністю застосований в ре-
формі децентралізації. В результаті цього зацікавлені сторони 
на рівні області та децентралізованих громад мають обмежену 
власність та контроль над процесами розробки на всіх стадіях 
циклу реформи: аналіз та формування політики, планування, за-
провадження, моніторинг та оцінка. Тоді як кількість консульта-
цій, що включають зустрічі, семінари та опитування, щодо різних 
аспектів реформ збільшилася протягом останніх двох років, для 
того, щоб стати повністю партисипативними, вони мають відо-
бражати вимогу в «активній, вільній та повноцінній» участі110.  Од-
нак право на участь у громадській діяльності111 не обов’язково 
надає особливим групам жінок безумовне право обирати будь-
який варіант участі в Донецькій та Луганській областях. Існує 
небагато доказів існування особливих, спеціально розроблених 

110  Декларація ООН про право на розвиток 
111  Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, стаття 25
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заходів, які вживаються для охоплення найбільш ізольованих та 
вразливих груп жінок та чоловіків. Уряд та партнери з розвитку 
не завжди замислюються щодо ризиків уникнення «охоплення 
еліт», коли голос надається лише невеликій, привілейованій ча-
стині населення – голос, який може не представляти позицію 
усіх.   

Для того, щоб застосувати принцип участі та інклюзії в рефор-
мі децентралізації, місцева політика та програми мають розро-
блятися на основі диференційованих потреб та прав жінок та 
чоловіків з вразливих груп. Обласні органи влади у співпраці з 
громадами повинні створити політику та програми, які задоволь-
нятимуть потреби жінок та чоловіків з вразливих груп. Частиною 
процесу планування має стати контекстний аналіз для визначен-
ня ключових викликів процесу розвитку і прав людини, яких не 
дотримуються. Важливо пам’ятати, що соціальна ізоляція має 
багато вимірів і що релевантність кожного виміру варіюється 
для різних груп і для різних аспектів реформи. Важливо нагада-
ти, що нерівність певних груп не обов’язково однакова по всіх ас-
пектах реформи, а це означає, що не завжди одні й ті самі групи 
жінок і чоловіків відчувають вплив заходів реформи. Важливо 
застосовувати комплексний підхід та аналізувати законодавчі, 
інституційні та політичні рамки для того, щоб повністю зрозумі-
ти виклики розвитку та на кого це може вплинути. Такий аналіз 
має базуватися на доказових даних і робити висновки на основі 
детальних даних та статистики, доступної на обласному рівні, а 
також на звітах правозахисних організацій, як от Заключні за-
уваження CEDAW (2017), інші звіти правозахисних організацій та 
національних оглядів. 

Підзвітність за дотримання прав людини та ґендерної рівно-
сті у реформі децентралізації вимагає вдосконалення. Доступні, 
прозорі та ефективні механізми підзвітності на рівнях держави, 
області та громад вимагають посилення. Уповноваженим орга-
нам в обласних адміністраціях та децентралізованих місцевих 
структурах влади часто бракує знань та можливостей для поси-
лення системи управління та процесів підзвітності. Таким чином, 
вони не здатні моніторити прогрес та вплив реформи децентра-
лізації на жінок та чоловіків або забезпечити вчасні рішення для 
вирішення проблем. Поки що не існує сталої співпраці багатьох 
сторін для підвищення обізнаності про права та обов’язки. Все 
ще потрібно посилювати потенціал уповноважених органів для 
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виконання їхніх зобов’язань, встановлення механізмів для роз-
ширення прав і можливостей жінок та чоловіків із вразливих 
груп, які залишилися або ризикують лишитися поза увагою, осо-
бливо на територіях, які постраждали від конфлікту в Луганській 
та Донецькій областях, 

Вимога підзвітності також є слабкою. Обізнаність про права 
людини серед жінок та чоловіків із вразливих груп в Донецькій 
та Луганській областях є низькою. Потенціал «користувачів» 
прав потребує комплексної оцінки. Досі не було вжито заходів 
для розбудови потенціалу вразливих груп успішно вимагати до-
тримання своїх прав під час реформи децентралізації.
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