Проєкт
«Громадська оцінка стану
виконання державних документів з
ґендерної рівності»

Впроваджується Київським інститутом гендерних досліджень в
рамках проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля
розвитку демократії та прав людини в Україні», що
реалізовується за фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Данії
з липня 2021 р. по січень 2022 р.

ПІДСУМКИ ОПИТУВАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ/ПРЕДСТАВНИЦЬ
МІСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ ТА СІЛЬСЬКИХ РАД
з впровадження Державної соціальної програми забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021
року та Національного плану дій з виконання зауважень Комітету
ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної
доповіді України на період до 2021 року

Наталія Лазаренко
Координаторка питань гендерної рівності
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Опитування проводилося в серпні-вересні 2021 року на всій
території України, за винятком тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.
Всього територіальних громад в Україні: 1469
Всього розіслано майже 1000 анкет (громадам-членам Асоціації міст
України)
Отримано відповіді від 341 територіальної громади, що становить
23% від усієї кількості громад в Україні

166

110

65

341

49%

32%

19%

100%

Серед тих, хто заповнював анкети 295 (86,5%) жінок і 46 (13,5%) чоловіків

БЛОК 1. ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ҐЕНДЕРНУ ПОЛІТИКУ
Особи, відповідальні за питання прав жінок, рівності та інклюзії,
призначені у 59% громадах з опитаних.
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Серед відповідальних осіб переважають жінки – 81%
Дорадчий орган з питань прав жінок чи ґендерної рівності (координаційна рада,
жіноча рада тощо) створили майже 40% територіальних громад з опитаних

66%

22%

12%

100%

З 201 територіальної громади, яка мала відповідальну за права жінок та рівність особу, у 115-ти громадах (57%)
було створено дорадчий орган з питань прав жінок та рівності, тоді як у 86-ти (43%) такого органу немає.
Більшість громад зі 141, де не було призначено відповідального за ґендерну рівність, не створювали й
відповідного дорадчого органу (119 громад, або 85%).

БЛОК 2. ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ПРАВ ЖІНОК ТА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
Загалом, 69% громад з опитаних не приймали власних документів з питань рівності;
а 31% - прийняли такі документи.
27,6% зазначили, що включили питання прав жінок/ ґендерної рівності у інші важливі місцеві
документи, такі як стратегічний план тощо.
Серед 205 громад, які не створювали дорадчий орган з питань рівності, 166 громад (81%) не прийняли й
власних документів з питань прав жінок та ґендерної рівності. І навпаки: 67 територіальних громад (49%), котрі
створили такий дорадчий орган, готували й власні документи з питань прав жінок та ґендерної рівності.

Опитані територіальні громади продемонстрували часткове виконання обох оцінюваних
документів - Держпрограми (19,6%), Нацплану дій (5%).
% виконання завдань обох державних документів ними був доволі низьким, адже не мав
обов’язкового характеру – органам місцевого самоврядування
(ОМС) рекомендовано
забезпечити виконання Нацплану в межах своїх повноважень, а у Держпрограмі ОМС зазначені
як виконавці за згодою.

Загалом за Держпрограмою на рівні громад, за результатами опитування, було виконано 5
завдань з 13-ти, що становить 39%.
За Нацпланом дій було виконано 5 рекомендацій з 14-ти, що становить 36%.

ТОП-5 найбільш виконуваних завдань Держпрограми на рівні громад
передбачав:
•Подолання ґендерних стереотипів;
•Збільшення частки жінок серед народних депутатів України, депутатів обласних та місцевих рад
(міст обласного значення);
•Урахування ґендерного компонента у програмах економічного і соціального розвитку;
•Зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків;
•Зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та управління людськими
ресурсами.

ТОП-5 виконаних на рівні громад рекомендацій Нацплану дій
•Р27. Здійснення всебічних заходів щодо запобігання та боротьби з насильством щодо жінок і
дівчат та забезпечення притягнення винних до відповідальності і належного покарання;
•Р29. Здійснення збору статистичних даних про домашнє, сексуальне та інші форми насильства
щодо жінок, зокрема із зазначенням віку і характеру взаємин між жертвою і кривдником;
•Р12. Забезпечення внутрішньо переміщеним жінкам і дівчатам доступу до медичних послуг,
освіти, харчування, житла, свободи переміщення, реєстрації, соціальних пільг, правосуддя і
доступу до прийняття довгострокових рішень, а також забезпечення для них стабільної
зайнятості;
•Р38. Активізація зусиль із створення сприятливих умов для отримання жінками економічної
незалежності, в тому числі шляхом підвищення рівня поінформованості роботодавців з
державного і приватного секторів економіки про заборону дискримінації жінок у сфері
зайнятості, зокрема жінок з інвалідністю, а також всіляке сприяння входженню жінок у
формальну економіку, в тому числі шляхом здобуття професійно-технічної освіти;
• Р31. Усунення базових причин торгівлі людьми шляхом розширення освітніх і економічних
можливостей для жінок, дівчат та їх сімей, тим самим знижуючи їх вразливість до експлуатації
торговцями.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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