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Висновки щодо законодавства, програмних заходів і 
використання ґендерних даних

• Гендерний аналіз розпоряджень, ухвалених у 24 ОДА й 
м. Києві та проаналізованих громадах в рамках 
протидії поширенню COVID-19, показав, що дані, 
розмежовані за статтю, віку й іншими соціально-
демографічними характеристиками, у тому числі 
ґендерні індикатори, не були застосовані. 

• Унаслідок обмеженого застосування механізму 
ґендерно-правової експертизи проєктів нормативно-
правових актів, розроблених і ухвалених у рамках 
протидії пандемії, поза увагою залишилися потреби 
представників/представниць багатьох уразливих груп 
населення, що зазнають підвищених ризиків в умовах 
спалаху COVID-19. Водночас, неврахування цих 
гендерних аспектів призводить до погіршення 
становища зазначених категорій. 

• Ухвалені рішення не враховують прогалини в 
законодавстві у сфері охорони здоров’я та освіти, що 
призводить до ускладнення надання необхідних 
послуг уразливим верствам населення. Це стосується, 
зокрема, введення заходів щодо забезпечення 
додаткових лікарняних ліжок у лікарнях. 



Висновки щодо органів реагування на надзвичайну
ситуацію, пов’язану з розповсюдженням
коронавірусної хвороби (COVID-19) 

• Структурні підрозділи, діяльність яких спрямована на 
забезпечення захисту населення в умовах пандемії 
COVID-19 на центральному рівні, а також окремо 
створені тимчасові комісії, комітети, робочі групи на 
рівні ОДА й Отг не завжди є гендерно
збалансованими, що пов’язано зі структурою 
представництва жінок на рівні ухвалення рішень, крім 
того не вони переважно не мають ґендерних 
експертів/ок і/або радників/ць із гендерної політики. 

• Переважно не налагоджено механізм взаємодії 
створених органів з жіночими та правозахисними 
громадськими організаціями, включно з 
представниками вразливих груп, а також не 
використано можливість створення та/ або співпраці з 
консультативно-дорадчими органами з гендерної 
політики. 

• Брак експертної підтримки та взаємодії призводить, 
серед іншого, до відсутності практики збору й аналізу 
даних розподілених за статтю неврахування 
специфічних потреб жінок і чоловіків уразливих груп 
при ухвалюванні рішень. Загалом, інтеграції 
ґендерного підходу не приділяється належна увага в 
роботі органів оперативного реагування. 



Висновки щодо демографічних і соціально-
економічних розривів

• Під час карантину в Україні спостерігатимуться такі 
явища, як зниження рівня зайнятості населення, 
безробіття і часткове безробіття, які відтак призведуть 
до скорочення доходів від заробітної плати та 
робочого часу, особливого впливу в цьому відношенні 
зазнають жінки, які мають нижчі показники зайнятості
та заробітної плати, ніж чоловіки. 

• Вертикальна та горизонтальна сегрегація зайнятості в 
Україні буде поглиблюватися під час кризи, адже 
жінки, що здебільшого працюють у галузях бюджетної 
сфери – охорони здоров’я та соціальної допомоги, 
освіти.

• Жінки та молодь становлять більшість з тих, хто 
працював у секторах, які, ймовірно, найбільше
постраждають від закриття під час карантинних 
заходів (заклади харчування, дозвілля та сфера 
туризму). 

• Жінки в Україні сконцентровані переважно у сфері 
мікро- та малого бізнесу, що наражає їх на більшу 
небезпеку втрати доходів у зв’язку зі зниженням 
споживання товарів і послуг унаслідок 
обмежувальних заходів через COVID-19. 



Висновки щодо надання соціальної, медичної та 
іншої допомоги уразливим групам жінок і чоловіків
на рівні держави та ОМС 

• 76,8% респонденток із числа уразливих груп 
прогнозують труднощі з покриттям основних 
витрат, пов’язаних з придбанням ними 
продуктів харчування та інших товарів першої 
необхідності. 

• У зв’язку із запровадженням загальнонаці-
онального карантину в роботі Отг з’явилися нові 
виклики, а саме – надання допомоги жінкам і 
чоловікам з хронічними хворобами в умовах, 
коли не завозяться потрібні ліки з-за кордону чи 
відсутнє необхідне транспортне сполучення, 
перевантажені профільні лікарі, тощо.

• Більшість Отг мають свій позитивний досвід 
надання допомоги постраждалим і врахування 
потреб уразливих груп населення: створення 
мобільних бригад соціальних працівників; соці-
альне таксі для доставлення продуктових 
пакетів особам, які мають найвищий ризик 
потрапляння в складні життєві обставини; 
забезпечення підприємцями соціальним або 
безкоштовним хлібом, тощо.



Висновки щодо неоплачуваної домашньої праці та 
розподілу

• Жінки, які працюють удома, вимушені поєднувати 
оплачувану працю, хатні справи та допомогу в 
навчанні дітей, які залишаються вдома через 
карантин у навчальних закладах. Утім, майже
третина опитаних методом онлайн-анкетування
жінок зазначили, що участь їхнього партнера в 
хатній і доглядовій праці збільшилася. 

• Серед одиноких батьків, які виховують дітей 
самотужки, 92,2% становлять одинокі матері.

• Додатковим викликом для сімей з дітьми є 
необхідність підтримування навчання школярів 
удома. 

• Багато малозабезпечених і багатодітних сімей 
стикнулися з додатковими викликами через 
неможливість скористатися послугами 
безкоштовного харчування для дітей у навчальних 
закладах. 

• 53,3% респонденток з початком обмежувальних 
заходів через COVID-19 більше часу приділяють 
психологічній, емоційній підтримці дорослих 
членів сім’ї. 



Висновки щодо доступу до інформації та 
комунікації 

• Результати онлайн-опитування продемонстрували, що 
основним джерелом інформації про поточну ситуацію 
щодо поширення COVID-19 для респондентів і 
респонденток переважно є соціальні мережі, а також 
офіційні вебсторінки й оголошення державних служб, 
що мінімізує можливість уразливих груп отримувати 
адресну й емпатичну комунікацію та підтримку під час 
коронавірусу. 

• Неврахування культурних, мовних і соціально-
економічних особливостей спільнот у деяких 
випадках призводить до обмеження поширення 
профілактичної інформації та можливості 
попереджувального спілкування з важкодоступними 
групами населення.

• Громади при інформуванні про COVID-19 украй рідко
використовують комунікаційні канали зі зворотним 
зв’язком і/або персоніфікованим включенням 
громадян/ок, що не дозволяє їм регулярно 
моніторити думки громадськості та цільових груп і 
характер сприйняття ними інформації, що 
передається владою. 



Висновки щодо становища працівниць сфер, 
пов’язаних з високим ризиком інфікування

• Дослідження виявило слабку забезпеченість 
працівниць сфер, що пов’язані з підвищеним 
ризиком інфікування, передусім медичний 
персонал, засобами індивідуального захисту 
(масками, рукавичками). Цей аспект підвищує 
ризик інфікування їх самих і членів їхніх родин, 
а також збільшує стрес і підвищує тривожність, 
що може негативно впливати на їхню
професійну мотивацію. 

• Особливе занепокоєння викликають групи 
жінок, що працюють поза домом, передусім ті, 
які задіяні у сферах надання медичних, 
соціальних та інших послуг. Додаткових 
досліджень потребує питання збільшення 
навантаження передусім на працівниць, 
безпосередньо задіяних у лікуванні 
інфікованих COVID-19.



Рекомендації для органів державної влади
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В Координаційна раду з протидії поширенню COVID-19 
ввести урядових уповноважених 

В Антикризовий штаб ввести урядових
уповноважених

При розробці законодавства враховувати міжнародні та 
національні зобов'язаня щодо ґенедерної політики

Зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в 
частині запровадження окремої субвенції місцевим бюджетам на здійснення 

ґендерно-чутливих заходів щодо боротьби з короновірусною хворобою 
COVID-19 



Рекомендації для органів державної влади
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Забезпечити виконання
порядку ГПЄ

При прийнятті законів проводити
консультації з цільовими групами

Ґендерне оцінювання
впливу

Ґендерні квоти при створенні органів 
реагування на надзвичайні (кризові) 

ситуації



Рекомендації для органів державної влади
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Програми соціальної підтримки найбільш 

вразливих категорій жінок

Забезпечити безперебійну роботу 
притулків та інших закладів, які надають 
допомогу постраждалим від гендерно

зумовленого насильства

Зміни до законодавства про надання 
сучасного комплексу послуг щодо захисту 

від домашнього  насильства в ситуації 
карантину

Ініціювати внесення змін до Постанови 
Кабінету Міністрів України № 68 "Про деякі

питання надання послуги з догляду за 
дитиною до трьох років "муніципальна

няня"



Рекомендації для органів державної влади
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Система доплат соціальним 
працівникам/цям 

Система доплат працівникам/цям АТ 
“Укрпошта", що будуть забезпечувати 

доставку пенсій в розмірі 100 % 
щомісячної заробітної плати 

Методика обчислення
середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї для надання соціальних послуг. 



Рекомендації для органів державної влади
М
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и Програму створення нових робочих місць для жінок у пост-карантинний період 

та забезпечення працевлаштування осіб, що втратили роботу з причин 
карантинних заходів.

Програми підтримки жінок-підприємниць у період 
карантинних заходів та пост-карантинний період

Пропозиції щодо введення мораторію на виселення 
через заборгованість за оренду та іпотеку та відстрочку 

орендної плати та іпотечних платежів

Програми реструктуризації боргів за 
невиконаними кредитними 

зобов’язаннями самозайнятих жінок 



Рекомендації для органів державної влади
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Організація спеціального режиму 
обсервації для лікарів/ок, які надають 
допомогу пацієнтам із коронавірусною

інфекцією

Протокол догляду за жінками, які не 
можуть бути допущені до перебування у 

притулках через вплив вірусу

Процедура фінансування 
транспортування медичних 

працівників до медичних закладів

Опублікувати дані щодо COVID-19 
з розподілом за статтю та віком



Рекомендації для органів державної влади
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Посилити системну роботу з організації 
дистанційного навчання дітей шкільного віку. 

Забезпечити  контроль та реагування з боку 
вчителів  на випадки домашнього насильства по 

відношенню до дітей та  проводити системну 
роботу з батьками щодо  забезпечення доступу  до 
онлайн або дистанційного навчання як дівчаткам 

так і хлопчикам 



Рекомендації для ОДА

О
Д

А

Ґендерний паритет у штабах

Створити координаційно-дорадчі
органи з ґендерної політики в тих 

ОДА, де їх не створено.

Ґендерно-розмежована
статистика

Ґендерний аналіз політики 

Ґендерне оцінювання впливу
обласних регуляторних актів



Рекомендації для ОДА
О

Д
А

Внесення змін до Стратегій регіонального розвитку областей та планів їх реалізації для 
врахування коротко та довготермінових ґендерних потреб

Механізм надання правових та 
медикопсихологічних послуг

Інформування (усі категорії, різні канали комунікації, доступ до 
інтернету, зворотній зв’язок)



Рекомендації для органів місцевої влади

О
М

С
Ґендерний паритет у штабах

Створити координаційно-дорадчі органи з ґендерної політики в тих 
громадах, де їх не створено.

Єдині координаційні центри при відповідних ОМС, які б могли 
організовано здійснювати роздачу продуктових наборів першої
необхідності для соціально незахищених жителів міст та громад

Ґендерно-розмежована статистика



Рекомендації для органів місцевої влади
О

М
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Ґендерний аналіз політики

Ґендерне оцінювання 
впливу місцевих 

регуляторних актів

Консультації з 
громадскістю

Надання послуг (в тому числі соціальних, медичних, 
транспортування осіб з хронічними захворюваннями)



Рекомендації для органів місцевої влади

О
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Засоби індивідуального захисту для 
медпрацівників

Робота ЦНАПів та терцентрів, 
натуральна, грошова допомога, 

координація служб у справах дітей) 

Ефективна система раннього 
виявлення домашнього насильства, 

відповідна допомога

Телефонна лінія психологічної 
підтримки вразливим групам

Програми розвитку та підтримки 
жіночого підприємництва в пост-

карантинний період



Рекомендації для органів місцевої влади

О
М

С
Соціальна інфраструктура

Інформування (різні інформаційні
канали, боротьба з ґендерними

стереотипами, ґендерно-
зумовленим насильством) 

Залучення до інформування 
лідерів думок (священики, молоді 

активістки, представники 
нацменшин, волонтери



Рекомендації для організацій громадянського 
суспільства

О
ГС

Надання соціальних послуг найбільш 
вразливим категоріям 

Активна участь в адвокації ґендерно-
відповідальних заходів пов’язаних з 

поширенням COVID-19

Активізувати роботу з державними та місцевими 
органами влади щодо внесення змін у стратегічні та 

програмні документи, зокрема Стратегії розвитку 
міст та громад та планів їх реалізації  

Забезпечити поширення інформації 
щодо COVID-19



Рекомендації для міжнародних організацій

М
О

Фінансова допомога уряду на розробку пакету 
стабілізаційних заходів у відповідь на наслідки COVID-19 за 
обов’язкової умови проведення ґендерної оцінки впливу 

таких заходів

Фінансова допомога органам місцевого 
самоврядування на проведення ґендерної оцінки 

впливу і реалізацію бюджетних і стратегічних ґендерно-
чутливих програм

Програми надання підтримки вразливим 
категоріям жінок

Програми навчання жінок роботи онлайн та використання 
засобів дистанційного навчання



Рекомендації для міжнародних організацій

М
О

Програми  у галузі державної  статистики в частині 
удосконалення збору та опрацювання ґендерно 

розмежованих даних 

Програми допомоги жінкам-
підприємницям

Програми посилення спроможності ГО, які 
працюють з вразливими групами

Програми допомоги та грантової підтримки для ГО у сфері 
інформування щодо потреб осіб з інвалідністю та їхніх сімей



Дякуємо за увагу!


