
КОНТЕКСТ
У Вінниці відсутня практика впровадження комплексного 
ґендерного підходу в процесі розробки міських соціально- 
економічних програм, наслідком чого є незбалансованість 
можливостей жінок і чоловіків у доступі до ресурсів, послуг 
та вигод місцевого економічного розвитку. Для прикладу: 
за даними Програми зайнятості населення Вінниці на 
2012-2013 рр., рівень безробіття серед жінок (тих, що стоять 

на обліку у центрі зайнятості) становить 77%; серед молоді 
у віці до 35 років – 69%; відповідно, на одне робоче місце 
претендує 37 осіб. У Програмі прогнозується вивільнення 
працівників, а це 1038 осіб, серед яких значаться спеціалісти 
з охорони здоров'я, соціальної допомоги, державного 
управління, переробної промисловості, освіти – тих сфер, 
в яких переважно задіяні саме жінки.

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива «До сталого розвитку через участь жінок» 
мала на меті запровадити практику застосування 
комплексного ґендерного підходу в процесі розробки 
програм та проектів Вінницької міської ради – з метою 
збалансування можливостей жінок і чоловіків у доступі 
до управління, ресурсів та послуг місцевого 
економічного розвитку.

ВИКОНАВЦІ

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО? 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

м. Вінниця

Міський центр соціальних
служб для дітей, сім’ї та молоді 

Вінницької міської ради

БФ «Центр підтримки 
ініціатив» 

Підвищено рівень знань та практичних навичок 
представників Вінницької міськради щодо 
врахування питань ґендерної рівності та 
використання комплексного ґендерного підходу 
при підготовці програм розвитку міста.

Дослідження «Ґендерний портрет м. Вінниці» стало 
предметом суспільних дискусій щодо оптимізації 
соціально-економічної політики в місті.

Результати дослідження почали практично 
використовуватися під час планування та реалізації 
міських програм та заходів, що сприятиме 
збалансуванню можливостей жінок і чоловіків у 
місцевому економічному розвитку.

До сталого розвитку через участь жінок
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Інформаційний етап: 
проведено прес-конференцію, ряд Круглих 
столів для представників органів місцевого 
самоврядування та громади міста.

Освітній етап: 
проведено інтерактивні тренінги 
для представників Муніципального 
університету міської ради та осіб, 
відповідальних за розробку 
програм та проектів в міській раді, 
в яких взяли участь 50 осіб.

Дослідницький етап: 
розроблено «Ґендерний портрет 
м. Вінниці», який дозволив здійснити 
оцінку становища жінок і чоловіків 
у різних сферах соціально- 
економічного розвитку міста. 

ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Складнощі у зборі ґендерної статистики: частина 
показників не розділяється за ознакою статі, деякі 
статистичні дані не є у відкритому доступі. 

Для отримання даних, необхідних для оцінки стану забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у м. Вінниці, було 
проведено додатковий двокроковий моніторинг рівня комфорту 
проживання жінок, що дозволило виявити основні блоки найбільш 
болючих питань, визначити акценти для подальшого поглибленого 
дослідження:

Крок 1 – проведення пілотного дослідження серед жінок. 
Метод: анкетування.

Крок 2 – проведення пілотного дослідження серед експертів. 
Метод: експертне опитування (моніторинг думки експертів).

Керівникам місцевих органів влади було надано рекомендації щодо 
удосконалення системи ґендерно-розрізненої статистики у м. 
Вінниці, шляхом розширення переліку показників, відкритості 
інформації, удосконалення процесу її використання через 
підвищення рівня компетентності представників ОМС в питаннях 
ґендерної рівності. 

ПОЗИТИВНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД 

Інтерактивні тренінги, що відбулися у ході 

реалізації Ініціативи, сприяли зміні ставлення 

учасників тренінгів до питань ґендерної 

рівності, розвинули їх ґендерну чутливість, 

що допомогло краще усвідомити важливість 

використання комплексного ґендерного 

підходу при розробці місцевих програм 

розвитку.

Ініціатива зі створення ґендерного портрету м. 

Вінниці стала поштовхом до створення 

Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання 

насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, 

що свідчить про приділення більшої уваги до 

ґендерних ініціатив з боку місцевої влади. 

Чисельність незайнятого населення на обліку 
в центрі зайнятості, м. Вінниця (2012-2013 рр.)

Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки

2012

7040

4759

7559

11401

2013

2013

2012

60,1% 39,9%

59,7% 40,3%


