
 
 

1 
 

       

 

 

 

 

 

ГЕНДЕРНИЙ ПРОФІЛЬ  

НОВОСЕЛИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Чернівецької області 

 

Гендерний профіль підготовлено спільно робочою групою Новоселицької 
міської ради та ГО «Бюро гендерних стратегій та бюджетування»  

у межах проекту  «Просування гендерної рівності та розширення прав і 
можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні»,  

що реалізується Структурою ООН Жінки за підтримки Уряду Канади  

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 
 

2 
 

 

Зміст 

 

 Стор. 

Вступ  3 

Паспорт Новоселицької територіальної громади  4 

1. Склад, характеристики населення та 
домогосподарств   

7 

2. Гендерні аспекти економічного розвитку  9 

3. Гендерні розриви у послугах 10 

3.1. Освіта 10 

3.2. Охорона здоров’я 18 

3.3. Соціальний захист 22 

3.4. Культура. Дозвілля 28 

3.5. Фізична культура та спорт 33 

3.6. Громадська безпека та правопорядок 37 

3.7. Адміністративні послуги 39 

4. Прийняття рішень. Громадський сектор 43 

5. Інституційне та ресурсне забезпечення реалізації 
цілей гендерної рівності 

46 

6. Рекомендації 47 

Додаток. Національна пріоритети гендерної рівності за 

сферами 

59 

 

 

 



 
 

3 
 

ВСТУП 

Гендерний профіль територіальної громади (далі – гендерний профіль) - це інформаційно-
аналітичний документ, який дає змогу визначити відмінності у становищі жінок, чоловіків 
та/або їх груп, а також наявні проблеми і потреби, і який слід використовувати для розробки 
прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку територіальної 
громади.  

Мета складання гендерного профілю – надати достовірну інформацію щодо відмінностей у 
становищі та у користуванні послугами жінок, чоловіків та/або їх груп для  її використання 
під час розробки та реалізації гендерно-чутливих прогнозних та програмних документів 
економічного і соціального розвитку з урахуванням гендерного підходу та підходу 
заснованого на правах людини. 

Завдання складання гендерного профілю – збір, аналіз гендерно чутливих показників (за 
статтю, віком, станом здоров’я та іншими характеристиками)  та розробка  рекомендацій 
щодо гендерно-чутливих заходів соціально-економічного та культурного розвитку громад, 
бюджетних програм та проектів місцевого економічного розвитку. 

Гендерний профіль включає опис актуальних гендерних розривів та проблем у наданні 
послуг (у сфері освіті, охороні здоров'я, фізичної культури та спорту, соціальному захисті, 
культурі, адміністративних послуг, а також в питаннях безпеки та прийняття рішень), а саме: 
гендерні розриви серед надавачів послуг; гендерні розриви серед отримувачів послуг, 
рекомендації.  

Гендерний профіль допомагає виявити розриви у доступі жінок та чоловіків та/або їх груп 
до послуг та можуть бути використані спеціалістами ОМС, експертами при розробці 
прогнозних та програмних документів громади, для  проведення гендерного аналізу 
бюджетних та місцевих комплексних/цільових програм, а також можуть використовуватись 
для складання демографічних, економічних та бюджетних прогнозів для громади. 

Гендерний профіль розроблений робочою групою Новоселицької міської ради  за 
експертної підтримки «Бюро гендерних стратегій та бюджетування» в рамках проекту ООН 
Жінки «Просування ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в рамках 
реформи децентралізації в Україні». 

Примітка. Новоселицька територіальна громада завершила створення 
старостинських округів у жовтні 2021 року, тому дані у розрізі старостинських не 
зібрано. 
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Паспорт Новоселицької  територіальної громади 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДИ 

 Тип громади: міська 
 Кількість населених пунктів: 14,  з них – 1- місто, 13 -  сільських населених 

пунктів 
 Кількість старостинських округів – 10    

Таблиця 1. Соціально-демографічна структура Новоселицької МТГ станом на 01.01.2021 
року1  

 РАЗОМ  Адміністративний 
центр ТГ  

 
Населення 

Разом, в т.ч. 28402 7566 

в т.ч.чоловіків 13260 3415 

в т.ч. жінок 15142 4173 

Віковий 
розподіл 

0 – 17 5448 1300 

18– 60 16821 3665 

Старше 60 6597 2601 

Економічні 
фактори 

Рівень міграції (%) 24% н/д 

Рівень бідності (%) 12% н/д 

Кількість безробітних 304 н/д 

в т.ч. жінок 157 н/д 

В т.ч. чоловіків 147 н/д 

Уразливі групи ВПО/Біженці 38 35 

Люди з інвалідністю 1050 289 

Пенсіонери 6880 2571 

Ветерани (в т.ч. АТО/ООС) 425 132 

 

Таблиця 2.  Зайнятість і безробіття   

 

 

Станом на 1 
січня 2019 р. 

(за 
попередній 

рік) 

Станом на 1 
січня 2020 

р. 
(за 

попередній 
рік) 

Станом на 1 
січня 2021 р. 

(за 
попередній 

рік) 

1 Кількість зайнятого  населення у віці 
від 15 до 70 років  

н/д н/д н/д 

 в т.ч. жінок н/д н/д н/д 

 в т.ч. чоловіків н/д н/д н/д 

2 Кількість зареєстрованих безробітних н/д н/д 304 

 в т.ч. жінок н/д н/д 157 

 в т.ч. чоловіків н/д н/д 147 

                                                
1 Тут і далі  у разі відсутності  даних ставимо  позначку н/д (робочій групі не вдалось зібрати ці дані) 
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Таблиця 3. Окремі показники соціально-економічного розвитку громади  

№ 

з/п 

Найменування показника Одиниця 

виміру 

Значення 

показника 

у 2019 р 

Значення 

показника 

у 2020 р 

Значення 

показника 

у 2021 р. 

(прогноз) 

1 

Доходи загального фонду 

бюджету територіальної 

громади (без трансфертів) на 

1 особу 

грн. н/д 3077.59 3204.19 

2 

Обсяг надходжень до 

бюджету територіальної 

громади від сплати податку 

на доходи фізичних осіб на 1 

особу 

грн. н/д 1704.46 1914.52 

3 

Обсяг надходжень до 

бюджету територіальної 

громади від плати за землю 

на 1 особу 

грн. н/д 370.54 371.12 

4 

Обсяг надходжень до 

бюджету територіальної 

громади від сплати єдиного 

податку на 1 особу 

грн. н/д 481.53 479.41 

5 

Обсяг надходжень до 

бюджету територіальної 

громади від сплати 

акцизного податку на 1 особу 

грн. н/д 207.0 189.56 

6 

Обсяг надходжень до 

бюджету територіальної 

громади від сплати податку 

на нерухоме майно на 1 

особу 

грн. н/д 91.11 100.07 

7 Кількість підприємств од н/д н/д н/д 

8 

Кількість малих (враховуючи 

ФОП), зареєстрованих як 

платники податків 

од. н/д н/д н/д 

9 
Кількість створених робочих 

місць 
од. н/д н/д н/д 

10 

Середньомісячна заробітна 

плата працівників ( кошти 

МБ) 

грн. н/д 8118.41 9360.64 



 
 

6 
 

11 

Рівень безробіття населення, 

визначеного за методологією 

МОП, у віці 15-17 років, у % 

до економічно активного 

населення відповідної 

вікової групи 

% н/д н/д н/д 

Таблиця  4. Мережа закладів територіальної громади  (у галузі освіти, охорони здоров’я, 
соціального захисту, культури та спорту), за типами закладів  та старостинськими 
округами станом на 1 січня 2020 року 

 

Типи закладів Кількість в т.ч. 

усього Адміністративний 

центр 

(м.Новоселиця) 

Інші 

населені 

пункти 

Усього закладів  освіти   22 8 14 

у тому числі 

дошкільної освіти 9 2 7 

загальної середньої освіти 10 3 7 

позашкільної освіти (музична школа, 

художня школа, ДЮСШ) 

3 3 -  

Усього закладів  охорони здоров’я  н/д 2 н/д 

у тому числі 

первинного рівня  н/д 1 н/д 

вторинного рівня  1 1 н/д 

Усього аптечних пунктів н/д н/д н/д 

Усього закладів  культури 12 1 11 

у тому числі 

Бібліотеки 1 1 12 (філії) 

Клубні заклади 11 1 10 

Музеї (на громадських засадах, не 

фінансуються з місцевого бюджету) 

5 2 3 

Інші  - - - 

Усього закладів  соціального захисту та 

надання соціальних послуг* 

1 1 - 

у тому числі 

Територіальний центр соціального 

обслуговування 

1 1 - 

Центри соціальних служб  - - - 

Центри реабілітації - - - 

інші - - - 
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Заклади та  споруди фізичної культури 

та спорту    

н/д н/д н/д 

заклади надання  послуг фізичної 

культури та спорту (створено у березні 

2021 ФОК Новоселиця, дані ще не 

входять до обліку)  

1 1 - 

спортивних споруд 46 15 31 

Дитячо-юнацьких спортивних шкіл 1 1 - 

 

Таблиця  5. Працівники закладів територіальної громади  (у галузі освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, культури та фізкультури, спорту), за статтю  

 Кількість осіб 

У т.ч. 
 

жінок 
 

У т.ч 
чоловіків 

Усього   працівників  закладів 
освіти 

н/д 
н/д н/д 

в т.ч. дошкільної освіти, загальної 
середньої освіти  

701 549 152 

в т.ч. числі позашкільної освіти 48 22 28 

в т.ч. педагогічних працівників 
позашкільної освіти 

40 18 22 

Усього працівників закладів 
охорони здоров’я  

н/д 
н/д н/д 

В т.ч. первинної ланки н/д н/д н/д 

В т.ч. вторинної ланки н/д н/д н/д 

Усього працівників закладів 
надання соціальних послуг 

8 5 3 

Усього працівників закладів 
надання культурних послуг 

43 
            
             22 

21 

Усього  працівників закладів 
надання послуг фізкультури та 
спорту 

11 
 

1 
 

10 

 

1. Склад, характеристики населення та домогосподарств   
Співвідношення частки жінок та чоловіків у складі населення старостатів та населених 
пунктів у громаді є близьким до середнього національного показника з чисельною 
перевагою жінок у складі населення.    Кількість населення громади станом на 01.01.2021 
року – 28402  особи, з них чоловіки – 13260 осіб (46,7%), жінки  – 15142 особи (53,3%), у тому 
числі міське населення – 7566 осіб, сільське населення –20836 особи (мал. 1.1.). В 
адміністративному центрі Новоселицької громади проживає 7566 осіб, що становить 26,6% 
від загальної кількості постійного населення громади. В інших населених пунктах громади 
проживає 20836 осіб, що становить 73,4% від загальної кількості постійного населення (мал. 
1.2.).  
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У Маршинецькому старостинському окрузі №1 проживає  4673 осіб, Рингацький 
старостинський округ №2 – 1340 осіб. в т.ч. с.Рингач-1018 осіб, с.Шишківці-322 особи, 
Рокитненський старостинський округ №3-2156 осіб, Слобідський старостинський округ №4-
1307 осіб (с.Слобода-747 осіб, с.Ревківці-560 осіб), Строїнецький старостинський округ №5-
136 особа, Котелівський старостинський округ №6 – 1361 особа, Зеленогайський 
старостинський округ №7-1655 осіб (с.Берестя-732 особи, с.Динівці-2785 осіб, с.Довжок-890 
осіб, с.Малинівка-1332 особи). 

Робочою групою не були зібрані дані щодо:  

 розподілу постійного населення Новоселицької громади за віковими групами та 
статтю   

 кількості ветеранів війн (Другої світової, воїни-інтернаціоналісти), чорнобильців, 
ветеранів АТО/ООС, ВПО за статтю 

 кількості ромів зареєстрованих на території Новоселицької  громади за статтю 

У Новоселицькій громаді налічується 11743 домогосподарств. 

Робочою групою не були зібрані дані щодо:  

 кількості домогосподарств у складі яких є діти, які не мають одого чи обох 
батьків,  

 кількості домогосподарств, які  мають троє і більше дітей  

15142

13260

2020

Мал.1.1.Розподіл населення Новоселицькій громаді за 
статтю  станом на 01.01.2021 р., осіб

Жінки Чоловіки

7566

20836

Мал.1.2.Розподіл населення Новоселицькій громаді, за типом 
місцевості,  станом на 01.01.2021 р., осіб

Міське населення Сільське населення
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 кількості  домогосподарств, які складаються з однієї особи 

 кількості домогосподарств, в яких  проживають жінки та чоловіки віком 65 і 
старше  

 

2. ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 
 

2.1. Ключові гендерні розриви та проблеми в економічному секторі на 
національному рівні 

●  високий рівень гендерної сегрегації (горизонтальної та вертикальної) у професійній 
освіті та на ринку праці. Висока концентрація жінок у низькооплачуваних галузях 
невиробничої сфери: у сфері освіти й охорони здоров’я, закладах соціального 
захисту тощо. Чоловіки натомість зайняті у високооплачуваних галузях виробництва: 
промисловість, будівництво, транспорт; 

●  дискримінаційне ставлення роботодавців до працівниць-жінок як під час 
працевлаштування, так і в контексті можливостей кар’єрного зростання; 

●  гендерний розрив в оплаті праці у 2020 році становив 20,4% (за даними офіційної 
державної статистики). Переважно він пояснюється концентрацією жінок у 
низькооплачуваних секторах економіки (культура, освіта, медицина, соціальний 
захист та інші), а також меншим представництвом жінок на високих посадах. Поряд 
із цим, частково цей розрив може пояснюватися і прямою дискримінацією жінок: у 
приватних компаніях, де керівник часто самостійно встановлює оплату праці, жінкам 
можуть платити менше через ґендерні стереотипи, зокрема через стереотип про 
чоловіка як годувальника родини, та через згоду жінок працювати за меншу 
платню2;  

●  недостатній рівень розвитку систем інституційної підтримки працівниць та 
працівників з сімейними обов’язками (гнучкі режими праці, можливості 
дистанційної праці, дитячі кімнати в установах та підприємствах), що в першу чергу 
обмежує економічні можливості жінок, зважаючи на те, що жінки витрачають на 
репродуктивну працю вдома (хатню та доглядову) значну кількість часу.  

2.2. Актуальні гендерні розриви та проблеми у сфері економіки  Новоселицької 
міської територіальної громади 

«Програма соціально та економічного розвитку Новоселицької міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки»3 та «Стратегія сталого розвитку Новоселицької міської 
об’єднаної територіальної громади на 2021 – 2029 роки»  є гендерно чутливими, гендерно 
орієнтовані та спрямовані на  розширення економічних можливостей жінок. 

У Новоселицькій міській територіальній громаді немає жінок, які би очолювали фермерські 
господарства.  
 

                                                
2 Гендерна політика в нормативно-правових документах. Частина 1. За заг.ред Левченко К.Б. / Г.Г. 
Жуковська, К.Б. Левченко, О.О. Остапенко, О.І. Суслова. Київ, 2020. 186 с. 
3 https://www.novoselica.cv.ua/programi  

https://www.novoselica.cv.ua/programi
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У 2019 та 2020 роках, 63,7% організацій-юридичних осіб очолюють жінки. Серед них, частка 
жінок-власниць підприємств малого бізнесу – 66,7 %, середнього – 33,3 % (мал. 2.2.1.).  
 

 

 

 
 
 
Робочою групою не були зібрані дані щодо: 

 Кількості зайнятого населення (віком 15-70 років) за статтю  

 Рівень зайнятості населення за статтю,  за віковими групами (15-24 роки, 25-54 
роки, 55-64 роки, 65 років і старші) 

 Рівень зайнятості населення за статтю,  за віковими групами (15-24 роки, 25-54 
роки, 55-64 роки, 65 років і старші) 

 Кількості  внутрішньо переміщені особи, які мають статус безробітного за 
статтю 

 Кількості молодих людей за статтю, які не працюєють, не навчаються і не 
набуваєють професійних навичок 

 

3. ГЕНДЕРНІ РОЗРИВИ У КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ 

3.1. Освіта 

3.1.1. Ключові гендерні розриви  та проблеми у сфері освіти   на національному 
рівні 

●  низькою часткою чоловіків серед педагогічних працівників закладів середньої освіти 
(19% серед вчителів середньої та старшої школи, 1% - серед вчителів початкової 
школи) та дошкільної освіти (1%) через низький рівень оплати праці та поширені 
гендерні стереотипи про вчительство як жіночу професію;  

●  незначним гендерним розривом в оплаті праці у секторі освіти: 4% на користь 
чоловіків у 2018 році.4 

                                                
4 Діти, жінки та сім’я в Україні. Статистичний збірник / Державна служба статистики, 2020, с. 119 
 
 

67%

33%

Мал.2.2.1.Частка жінок-власниць підприємств малого та середнього бізнесу 
у Новоселицькій ТГ, станом на 01.01.2021 р., %

Малий бізнес Середній бізнес
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●  низьким рівнем охоплення дітей віком 3-6 років дошкільною освітою (дитсадками), 
які проживають у сільській місцевості (63,9% по країні в цілому), що є ключовою 
ланкою економічної активності матерів; 

●  значними  гендерними  диспропорціями  у галузях  знань,  які обирають хлопці та 
дівчата за напрямком позашкільної освіти, для продовження навчання у коледжах, 
технікумах, училищах, університетах та інститутах;  

●  поширенням гендерних стереотипів під час навчально-виховного процесу в усіх 
закладах освіти тощо.  

3.1.2. Коротка характеристика сфери надання освітніх послуг  у громаді 

У громаді станом на 2020 рік налічується 22 заклади освіти, з них 8 – в адміністративному 
центрі громади (м. Новоселиця), 14 – в інших населених пунктах. У тому числі: 

 9 закладів дошкільної освіти (4 заклади дошкільної освіти (ЗДО «Дзвіночок» м. 
Новоселиця, ЗДО «Ясне сонечко» м. Новоселиця, ЗДО «Віночок» с. Зелений Гай, ЗДО 
«Мугурел» с. Рокитне), 5 дошкільних підрозділів у навчально-виховних комплексах 
(ДП Маршинецького НВК с. Маршинці, ДП Слобідського НВК с. Слобода, ДП 
Рингацького НВК с. Рингач, ДП Котелівського НВК с. Котилево, ДП Строїнецького НВК 
с. Строїнці). 80% дітей громади охоплені послугами дошкільної освіти, у віці від 3 до 
6 років, з них 21 дитина охоплена соціально-педагогічним патронажем (у сільській 
місцевості с. Рокитне).  Середня наповнюваність групи дитсадка становить 20 дітей 
(19 у міських поселеннях, 12 – у сільських), що відповідає чинним нормам. 504 
дитини віком від 4 до 6 років (237 (42%) у міських поселеннях та 267 (58%)  – у 
сільських) до вступу у школу виховувалися у закладах дошкільної освіти.  

 10 закладів загальної середньої освіти, з них 3 – в адміністративному центрі громади 
(м. Новоселиця), 7 – в інших населених пунктах (назви – населені пункти).  У 
закладах середньої освіти у 2019-2020 н. рр.  навчалося 2 565 учнів/учениць, з них: 
1 299 дівчат (51%) та 1266 хлопців (49%).  1306 учнів/учениць (51%) навчаються  у 
закладах освіти, розташованих у міській місцевості (м. Новоселиця), 1259 (49%) – у 
сільській місцевості. Середня наповнюваність класів у міській місцевості становить 
20,5 осіб, у сільській місцевості – 13,7 осіб; 

 Станом на 2020 рік у громаді діяло 30 інклюзивних класів – 13 (43%) в 
адміністративному центрі громади м.Новоселиця, 17 класів (67%) – у сільській 
місцевості. 

 У громаді функціонують (станом на 2020 рік) 3 (три) заклади позашкільної освіти: 
комунальний заклад «Дитяча юнацько-спортивна школа» (32 дівчат та 299 
хлопців), комунальна установа «Новоселицька музична школа імені Миколи 
Мозгового» (110 дівчат та 169 хлопців), комунальна установа (Новоселицька 
художня школа» (67 дівчат та 8 хлопців).   

 На базі закладів загальної середньої освіти у громаді діє 94 гуртки та секції, з них:  3 
– художньо-естетичного спрямування (104 дівчат та 48 хлопців), 1 – науково-
технічний (0 дівчат та 20 хлопців), 8 - турисько-краєзнавчих (44 дівчат та 43 хлопців), 
28 – фізкультурно-спортивних (110 дівчат та 196 хлопців), 54 – військово-
патріотичних (60 дівчат та 178 хлопців). В цілому, позашкільною освітою в громаді 
охоплено 789 дітей (388 осіб (49%) у міській місцевості та 401 особа (51%)  – у 
сільській), серед них – 307 осіб (39%) - дівчата та 482 осіб (61%) - хлопці. 
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3.1.3.  Актуальні гендерні розриви та проблеми у сфері  надання освітніх 
послуг територіальної громади 

 
«Комплексна програма розвитку освіти Новоселицької об’єднаної територіальної 
громади на 2020-2024 роки» (затверджена рішенням ХХХIV сесії VII скликання №34/3 від 
06 лютого 2020 року) містить низку завдань, пов’язаних з реалізацією державної політики 
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, а також  забезпечення права на освіту 
вразливих груп, а саме:   

 підвищення соціального статусу педагогів (з метою залучення більшої кількості 
педагогічних працівників чоловічої статі); 

 розвиток мережі закладів дошкільної освіти: створення додаткових  місць у закладах 
дошкільної освіти (як ключової ланки економічної активності матерів);  

 розвиток мережі інклюзивних класів/груп в ЗДО: реалізація моделі інклюзивного 
навчання у закладах освіти (у т.ч. відкриття груп для дітей різних нозологій), ресурсне 
забезпечення запровадження інклюзивного навчання (архітектурна доступність 
приміщень, спеціальне обладнання, інформаційно-технічне, кадрове та навчально-
методичне забезпечення),   

 створення нового освітнього середовища «Новий освітній простір»: безбар’єрне 
освітнє середовище, адаптивне освітнє середовище. 

 сприяти безкоштовному підвезенню учнів та вчителів; 
 створення належних умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, дітьми, з особливими освітніми потребами, 
дітьми, вимушеними переселенцями, дітьми, батьки яких є учасниками АТО; 

 забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей соціально-
незахищених категорій; 

 створення системи позашкільної освіти Новоселицької ТГ: розширення кількості 
спортивних гуртків, секцій та клубів, забезпечення позашкільної освітою дітей 
сільської місцевості.  

3.1.3.1. Гендерні розриви серед надавачів послуг 

Спостерігається характерна для країни горизонтальна сегрегація сфери освіти: серед 
працівників закладів освіти значно переважають жінки.   Кількість працівників та 
працівниць закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) та закладів дошкільної освіти 
(далі – ЗДО) у громаді, у 2019 – 2020 навчальному році, становить 701 особи: 314 осіб – 
працівники та працівниці та 387 осіб – педагогічні працівники та працівниці. З них  549 жінок 
чи 78%  ( 239 (43%) – у освітніх закладах міської місцевості, 310 (57%) - сільської), та 152 
чоловіків (22%) (55 (36%) – у освітніх закладах міської місцевості, 97 (64%) – сільської). Частка 
чоловіків працівників освітніх закладів в громаді в сільській місцевості є більшою майже в 
1,5 рази, ніж частка жінок ( мал. 3.1.3.1.1.).   
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Щодо розподілу працівників та працівниць закладів загальної середньої освіти та 
дошкільної освіти за віком, маємо наступні дані:  

 віком від 18 до 35 років: 183 особи (26%), з них: 139 жінок  (76%) ( 37 осіб (27%) – ЗДО, 
102 (73%) – ЗЗСО; 50 осіб (36%) – у закладах освіти, розташованих у міській місцевості 
та  89 осіб (64%) – сільських)  та 44 чоловіки (2 особи (5%) – ЗДО, 42 особи (95%) – ЗЗСО; 
13 осіб (30%) – у закладах освіти, розташованих у міській місцевості, 31 осіб (70%) -  у 
сільській місцевості).  

 віком від 36 до 64 років: 477 осіб (68%), з них: 384 жінки (80%)  (104 особи (27%) –ЗДО, 
280 осіб (73%) – ЗЗСО; 169 осіб (44%) – у закладах освіти, розташованих у міській 
місцевості,  215 осіб (56%) – у сільській місцевості) та 93 чоловіки (20%) (14 осіб (15%) – 
ЗДО, 79 осіб (85%) – ЗЗСО; 31 осіб (33%) – у закладах освіти, розташованих у міській 
місцевості, 62 особи (67%) – у сільській місцевості). 

 віком 65 років і більше: 41 особа (6%), з них: 26 жінок (63%) (9 осіб (35%) – ЗДО, 17 осіб 
(65%) – ЗЗСО; 20 осіб (77%) – у закладах освіти, розташованих у міській місцевості, 6 осіб 
(23%) – у сільській місцевості) та 15 чоловік (37%) (8 осіб (53%) -  ЗДО, 7 осіб (47%) – ЗЗСО; 
11 осіб (73%) – у закладах освіти, розташованих у міській місцевості, 4 особи (27%) – у 
сільській місцевості). 

  Щодо розподілу надавачів послуг (педагогічних працівників) закладів загальної середньої 
освіти та дошкільної освіти за віком, маємо наступні дані:  

 віком від 18 до 35 років: 122 особи (32%), з них: 99 жінок (81%) ( 22 особи (22%)  –ЗДО, 
77 особи (78%)  – ЗЗСО; 31 осіб (31%) – у закладах освіти, розташованих у міській 
місцевості, 68 осіб (69%) – у сільській місцевості)  та 23 чоловіки (19%)  ( 0 осіб (0%) – 
ЗДО, 23 осіб (100%) – ЗЗСО; 11 осіб (48%) – у закладах освіти, розташованих у міській 
місцевості,  12 осіб (52%) – у сільській місцевості).  

 віком від 36 до 64 років: 249 осіб (64%), з них: 217 жінок (87%)  (44 особи (20 %) –ЗДО, 
173 особи (80%) – ЗЗСО; 101 особа (41%) – у закладах освіти, розташованих у міській 

43%

36%

57%

64%

Освітні заклади міської місцевості Освітні заклади сільської місцевості

Мал. 3.1.3.1.1. Розподіл працівників ЗЗСО та ЗДО, за статтю та типом 

місцевості у Новоселицькій громаді,  у  2019-2020 н.р.., %

жінки чоловіки
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місцевості,  116 осіб (59%) – у сільській місцевості) та 32 чоловіки (13%) (3 особи (9%) – 
ЗДО, 29 осіб (91%)  – ЗЗСО; 12 осіб (38%) – у закладах освіти, розташованих у міській 
місцевості, 20 осіб (62%) – у сільській місцевості). 

 віком 65 років і більше: 16 осіб (4%), з них: 16 жінок (100%) (4 особи (25%) – ЗДО, 12 осіб 
(75%) – ЗЗСО; 12 осіб (75%) – у міських закладах освіти, 6 осіб (25%) – у сільській 
місцевості).  

Таким чином, частка педагогічних працівників серед чоловіків є меншою порівняно з 
часткою жінок в освітніх закладах громади, і, водночас частка чоловіків педагогічних 
працівників молодшої вікової групи (19%), у віці до 35 років, є більшою ніж в інших вікових 
групах чоловіків-педагогічних працівників (мал.3.1.3.1.2.). 

 

У закладах позашкільної освіти громади працює в цілому 40 педагогічних працівників, 
серед них 22 чоловіки (60%) та 18 (40%) жінок. Жінки-педагоги переважають у Музичній 
школі, а  чоловіки  - ДЮСШ (мал.3.1.3.1.3) 

 

81% 87%
100%

19% 13%
0%

від 18 до 35 років від 36 до 64 років віком 65 років і більше

Мал.3.1.3.1.2. Розподіл працівників ЗЗСО та ЗДО, за статтю та віковими 

групами у Новоселицькій громаді,  у 2019-2020 н.р., %

жінки чоловіки
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Дитяча юнацько-спортивна 
школа

Новоселицька музична 
школа

Новоселицька художня 
школа

Мал.3.1.3.1.3.Розподіл працівників закладів позашкільної освіти, за статтю у 

Новоселицькій громаді,  осіб

Жінки-працівниці освітніх закладів

Чоловіки-працівники освітніх закладів

Жінки-педагогічні працівниці

Чоловіки-педагогічні працівники
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Гендерні розриви в оплаті праці:  

Заробітна плата надавачів послуг у 2020 році становила: у закладах дошкільної освіти 5 
349,0 грн. - у жінок та 4 885 грн. - у чоловіків (гендерний розрив становить 0,09% на користь 
жінок); у закладах загальної середньої освіти 11 834,0 грн. - у жінок, 11 330,0 грн.  - у 
чоловіків (гендерний розрив становить 0,05% на користь жінок), у закладах позашкільної 
освіти - 9 006,49 грн у жінок, 8 608,24 грн – у чоловіків (гендерний розрив становить 0,05% 
на користь жінок (мал.3.1.3.1.4.). 

 

 

3.1.3.2. Гендерні розриви серед отримувачів  послуг 

Гендерні розриви у закладах середньої освіти характеризуються наступними 
тенденціями:  

 частка дітей, для яких організовано підвезення до навчання та додому у загальній 
кількості тих, хто цього потребує становить 100%. 1921 учнів та учениць закладів 
середньої та дошкільної освіти користуються гарячим харчуванням (72%), у т.ч. 
11,7% осіб користуються безоплатним харчуванням; 

 за результатами ЗНО у 2019-2020 р. 160 та більше балів з числа тих, хто проходили 
це тестування отримало учнівство з адміністративного центру громади  ( 
мал.3.1.3.2.1.). 

9006 8608

11834 11300

5349 4885

Жінки Чоловіки 

Мал.3.1.3.1.4.Гендерний розрив у оплаті праці працівників освіти у  
Новоселицької ТГ, за типом закладів освіти, станом на 01.01.2021 р., 

грн.

Заклади позашкільної освіти ЗЗСО ЗДО
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Дані  щодо дівчат/хлопців по ЗНО дістати неможливо, так як інформація є конфеденційною 
(дані учні отримують в індивідуальних  електронних кабінетах) На офіційному сайті 
регіонального Центру оцінювання якості освіти інформацію можна отримати у розрізі 
центральна садиба/сільська місцевість . 

Окрім того, спостерігаються значні гендерні розриви в здобувачів освіти на користь дівчат 
щодо закінчення закладів освіти з відзнакою (мал. 3.1.3.2.2., мал.3.1.3.2.3). 
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Мал.3.1.3.2.1.Результати ЗНО учнів та учениць на 160 і вище балів за типом 
місцевості, що  закінчили ЗЗСО у 2019 – 2020 та 2020 та 2021 н.рр., осіб

2019-2020 н.р. Центральна садиба
2019-2020 н.р. Сільська місцевість
2020-2021 н.р. Центральна садиба
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Гендерні розриви в отримувачів послуг позашкільної освіти. Загальна частка дітей 
шкільного віку, охоплених послугами становить 30,8% (789 учнів/учениць), серед яких, 
майже в два рази переважають хлопці - 39% дівчат (307 учениць) та 61% хлопців (482 учнів). 
Серед дівчат що отримують послуги в закладах позашкільної освіти, 49% мешкають у міській 
місцевості та 51% у сільській місцевості, серед хлопців - 53% мешкає у міській місцевості 
та  47% у сільській місцевості. Таким чином, дівчата які проживають у міській місцевості та 
хлопці, які проживають у сільській місцевості в громаді у 2019 – 2020 н.р. були 
рідше  охоплені послугами позашкільної освіти (див. рис. 3.1.3.2.5.).   
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Мал.3.1.3.2.2.Кількість здобувачів/здобувачок освіти Новоселицької ТГ, які 
закінчили заклади освіти з відзнакою, за статтю та типом населеного 

пункту, у 2019 – 2020 н.р.

Дівчата, які мешкають у адміністративному центрі громади

Дівчата, які мешкають у інших населених пунктах громади

Хлопці які мешкають у адміністративному центрі громади

Хлопці, які мешкають у інших населених пунктах громади
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закінчили заклади освіти з відзнакою у 2020 – 2021 н.р., за статтю
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Розподіл учнів та учениць за напрямками діяльності гуртків: дівчата найбільше обирають 
фізкультурно-спортивний (35,8%) та художньо-естетичний напрямки (33,9%), туристично-
краєзнавчий (13,3 %), військово-патріотичний ( 17 %)   напрямки . Хлопці – фізкультурно-
спортивний (40,7%) та військово-патріотичний (36,9%) напрямки, художньо-естетичний 
(10%), туристично-краєзнавчий (8,4 %), науково-технічний (4%).  

Інклюзивна освіта. За зібраними даними, у громаді 2 дітей (сільська місцевість), які мають 
інвалідність та не відвідують дитсадок. Загалом 34 дитини  мають особливі освітні потреби, 
з них – 6 дівчат (18%) та 28 хлопців (82%), 15  учнів/учениць  (44%) з особливими освітніми 
потребами навчаються у закладах освіти м. Новоселиця та 19 учнів/учениць (56%) – у 
сільських населених пунктах. Серед цих учнів 33 учнів/учениць  (97%) – це діти з 
інвалідністю (14 дівчат (42%) та 19 хлопців (58%), з них 12 учнів/учениць (36%) проживає у 
міській місцевості, 21 учнів/учениць (64%) – у сільській місцевості), у тому числі 33 
учнів/учениць (100%) - навчаються індивідуально / дистанційно.  

3.2. Охорона здоров’я 
 

3.2.1. Ключові гендерні розриви  та проблеми у сфері охорони здоров’я  на 

національному рівні 

 Гендерні розриви серед надавачів послуг: жінки становлять 82% працівників 
охорони здоров’я.   

 Гендерний розрив в оплаті праці. У першому кварталі 2021 року, чоловіки 
заробляли у середньому 13077 грн, жінки – 11134 грн. на місяць.5 Отже, заробітна 
плата жінок у галузі становила 85,1% від зарплати чоловіків, тобто гендерний розрив 
оплати праці становив 14,9%, що дещо менше за середній показник по економіці 
(17,8%). Причиною є вертикальна сегрегація сектору (перевага чоловіків на вищих 
посадах), а також горизонтальна сегрегація сектору (зокрема, висока концентрація 

                                                
5 Офіційний сайт Державної служби статистики, розділ «Середньомісячна заробітна плата за статтю 
та видами економічної діяльності за квартал 2021 року», http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Мал.3.1.3.2.5.Розподіл здобувачів позашкільної освіти у Новоселицькій 
громаді за статтю та місцем проживання, у  2020 році, %

Дівчата Хлопці
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жінок серед  середнього та молодшого медичного персоналу, де рівень зарплат 
нижчий); 

 Гендерний розрив тривалості життя та його причини. Середня тривалість життя 
чоловіків в Україні на 10 років менше ніж у жінок (66.9 та 76.9 років відповідно). 
Значний ґендерний розрив в очікуваній тривалості життя за останні 15 років в Україні 
скоротився лише незначно. Значна різниця тривалості життя жінок та чоловіків 
спричинена тим, що у вікових групах 20-60 років смертність жінок утричі менша, ніж 
смертність чоловіків. Серед провідних причини смертності чоловіків працездатного 
віку – зовнішні причини (самогубства, ДТП, нещасні випадки, отруєння алкоголем). 
Важливими факторами, що обумовлюють коротшу очікувану тривалість життя 
чоловіків, є не тільки ризикована поведінка, а й те, що чоловіки зазвичай пізніше 
звертаються за медичною допомогою.  

 Гендерні особливості причин смертності. Згідно з даними ранжування, складеного 
на основі кількості смертей населення в Україні, найчастішими причинами є: 
серцево-судинні захворювання (64,3 %), новоутворення (14,1 %), хвороби органів 
травлення (4,3 %), неврологічні розлади (3,1 %), самоушкодження та міжособистісне 
насильство (2,7 %). У національному масштабі смертність від серцево-судинних 
захворювань за останні 29 років зросла майже на 8 %: до 449 376 у 2019 році і 
складає 64.3 % від загальної кількості смертей, тоді як у 1990 році зафіксували 
350 605 смертей від серцево-судинних захворювань, що склало 56.5 % відповідно6; 

 Гендерні відмінності у практиках самозбережувальної поведінки. Чоловіки 
переважно неохоче користуються профілактичними послугами охорони здоров’я та 
рідше звертаються до лікаря на ранніх етапах хвороби. Однією із причин є панування 
гендерних стереотипів щодо сили, мужності та витримки чоловіків. В той же час у 
жінок і дівчат, особливо у сільській місцевості, можливості можуть бути обмежені 
через брак ресурсів, догляд за дітьми та ведення домашнього господарства або 
необхідність отримати дозвіл чоловіка7; 

3.2.2. Коротка характеристика сфери надання медичних послуг громади  

У Новоселицькій громаді медичні послуг и на первинному рівні надає КНП «Промінь 

здоров’я», на вторинному рівні  - КНП «Новоселицька лікарня».  Послугами КНП 

«Новоселицька лікарня» крім мешканців Новоселицької громади користуються мешканців 

наступних громад: Ванчиківецька ТГ, Мамалигівська ТГ, Магальська ТГ, Боянська ТГ, 

СадгірськаТГ, Топорівська ТГ. 

Робочою групою не зібрані дані щодо: 

 Кількість об'єктів медичного призначення, у яких забезпечено безперешкодний 

доступ для осіб з обмеженою мобільністю (щонайменше є пандуси і санітарно-

гігієнічні приміщення, обладнані у відповідності до стандартів ДБН) а також 

доступ до послуг (відповідне обладнання  -гінекологічне крісло -трансформер і 

тд), за роками, типом поселення 

 Кількість аптечних пунктів 

 Відстань до пологового відділення за населеними пунктами громади 

                                                
6 https://phc.org.ua/news/sercevo-sudinni-zakhvoryuvannya-golovna-prichina-smerti-ukrainciv-visnovki-z-
doslidzhennya 
7 https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/538/Healthcare_ukr.pdf 



 
 

20 
 

3.2.3.  Актуальні гендерні розриви та проблеми у сфері  надання медичних 
послуг територіальної громади 

Програма підтримки матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я розташованих 
на території Новоселицької ОТГ і надання фінансової допомоги для лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань  на 2020 -2021 роки (Рішення від 19 
грудня 2019 року  №№ 32/14) не є гендерно чутливою. 

У розділі «Медицина» Програми соціального та економічного розвитку Новоселицької  
міської територіальної громади  на 2021-2023 роки є дані щодо надавачів послуг з 
розбивкою за статтю. 

3.2.3.1. Гендерні розриви серед надавачів послуг 

Спостерігається типова для країни горизонтальна сегрегація сфери охорони здоров’я: 

серед її працівників чисельно переважають жінки. Загальна кількість працівників закладів 

охорони здоров’я у Новоселицькій громаді складає 190 осіб (табл.3.2.3.1.1.. табл.3.2.3.1.2). 

У Новоселицькій лікарні жінки складають 85,3% серед працівників, серед молодного 

медичного персоналу – 100%. 

Робочою групою не зібрані дані щодо працівників первинної ланки за статтю. 

Таблиця 3.2.3.1.1. Кількість працівників  КНП «Промінь здоров’я»,осіб 

Працівники Одиниця 
виміру 

Усього в т.ч. 

жінки чоловіки 

Сімейні лікарі  особи 19 н/д н/д 

Молодший медичний персонал особи 33 н/д н/д 

Фельшер особи 2 н/д н/д 

Разом  54 н/д н/д 
Таблиця 3.2.3.1.1. Кількість працівників  КНП «Новоселицька лікарня»,осіб 

Працівники Одиниця 
виміру 

Усього в т.ч. 

жінки чоловіки 

Педіатри осіб 5 3 2 

Терапевти осіб 12 8 4 

Невролог/Дитячі неврологи осіб 4 3 1 

Психіатр/Дитячі психіатри осіб 2 2  - 

Травматолог/Дитячий травматолог осіб 4  - 4 

Гастроентеролог/Дитячий гастроентеролог осіб 1 1 - 

Фельдшер осіб 1 - 1 

Хірург/Дитячий хірург осіб 4 - 4 

Кардіолог/Дитячий кардіолог осіб 3 2 1 

Лор осіб 2 - 2 

Фізіотерапевт осіб 1 - 1 

Молодший медичний персонал осіб 97 97 - 

Разом  136 116 20 
 



 
 

21 
 

Робочою групою не зібрані дані щодо: 

 Кількість працівників закладів охорони здоровя за типами та рівнями надання 

медичної допомоги, за статтю та віковими групами 

 Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 осіб наявного 

населення на кінець року за статтю 

 Кількість  медсестр на 1000 осіб наявного населення на кінець року 

 Кількість  мешканців на 1 лікаря первинної медицини, за типом поселення, за 

роками, за старостинськими округами 

 Кількість  мешканців на 1 медсестру первинної медицини, за типом поселення, 

за роками, за старостинськими округами 

Гендерний розрив в оплаті праці.  

Середня зарплата жінок по КНП «Новоселицька лікарня» за вересень 2021 року - 10815,47 

грн., чоловіків 11071,37грн. Гендерний розрив в оплаті праці складає 0,02% на користь 

жінок. 

Не зібрані дані щодо гендерного розриву в оплаті праці КНП «Промінь здоров’я». 

3.2.3.2. Гендерні розриви серед отримувачів  послуг 
 
У громаді найбільше виявлено хворих на гіпертонічні хвороба та інші серцевосудинні 
захворювання, на другому місці серед захворювань - цукровий діабет. 
Чоловіки переважають серед хворих майже за всіма нозологіми, окрім раку молочної 
залози (15 жінок, чоловіків -0 )  і ВІЛ (жінки – 20 осіб, чоловіки – 14 осіб) (мал.3.2.3.2.1.) 
 

 

Робочою групою не зібрані дані щодо: 

 Кількість випадків материнської̈ смерті 

 Рівень смертності, пов’язаний із серцево-судинними захворюваннями, раком, 

діабетом або хронічними респіраторними захворюваннями 
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Рак передміхурової залози (РПЗ)

Колоректальний рак (КРР)
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Туберкульоз

Цукровий діабет

Гіпертонічна хвороба та інші …

Мал.3.2.3.2.1. Розподіл хворих за нозологіями за статтю, станом на 
01.10.2021 р.
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 Кількість випадків підліткової народжуваності (віком 10-14 років; віком 15-18 

років) на 100 жінок цієї вікової групи, випадків , за типом поселень 

 Кількість споживачів послуг первинної/вторинної допомоги/реабілітаційних 

послуг 

 

3.3. Соціальні послуги 

3.3.1. Ключові гендерні розриви  та проблеми у сфері соціального захисту та 

надання соціальних послуг  на національному рівні 

●  гендерний розрив серед надавачів послуг: жінки становлять 82% працівників сфери 
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги;8  

●  гендерний розрив заробітних плат у цій сфері: у 2019 році жінки у середньому 
заробляли менше на 10,7%;9 

●  жінки складають більшість тих, хто перебувають у складних життєвих обставинах,  
потребують надання соціальних послуг (73% за даними 2018 року) та більшість тих, 
хто потребує надання адресної натуральної та грошової допомоги (73% за даними 
2018 року);10 

●  зменшення тривалості життя та старіння населення. Гендерний розрив у тривалості 
життя становить 10 років (на користь жінок); 

●  Україна належить до демографічно старих країн світу. Частка населення у віці 60 
років і старше в Україні становить 20,3 % з прогнозованою тенденцією до її 
подальшого підвищення (до 38,1 %); 

●  збільшення чисельності людей з інвалідністю. Чисельно серед людей з набутою 
інвалідністю переважають чоловіки (травми на виробництві, внаслідок поранень і 
контузій в зоні АТО/ООС, ризикована поведінка, низька культура здоров’я та ін.);  

●  основну частину дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні 
становлять хлопці. Серед причин: хлопців народжується природньо більше та їх 
менше всиновлюють порівняно з дівчатами; 

●  інформування про перелік соціальних послуг в громаді не завжди відбувається за 
різними каналами комунікації, що впливає на повноту охоплення вразливих груп 
інформацією про потенційні можливості їх отримання; 

●  заходи щодо виявлення вразливих груп населення, дівчат і жінок, хлопців і чоловіків, 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та забезпечення їх 
відповідно до потреб наданням базових соціальних послуг частіше здійснюються у 
адміністративних центрах громад, ніж інших населених пунктах, що впливає на 
непропорційність охоплення як процедурами оцінки потреб у наданні послуг так і 
безпосередньо надання соціальних послуг; 

●  недостатня кваліфікація надавачів соціальних послуг, зокрема з питань гендерної 
рівності; 

●  не використовуються гендерночутливі показники при здійсненні моніторингу 
надання соціальних послуг та оцінюванні їхньої якості; 

                                                
8 Діти, жінки та сім’я в Україні. Статистичний збірник. К., 2020, с. 120.  
9 Там же 
10 Соціальний захист населення України. Статистичний збірник. К, 2019, с. 83. 
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●  надавачі соціальних послуг не завжди інтегрують гендерний підхід до моделі 
організації надання соціальних послуг (включають гендерний аспект на кожному 
етапі надання послуг);  

●  наявна інфраструктура, в межах якої надаються соціальні послуги в громадах, 
переважно є не модернізованою і погано диференційованою задля надання якісних 
та доступних послуг для різних гендерних та вікових груп, а також людей з 
інвалідністю; 

●  зазвичай видатки на жінок старшого віку в бюджетах громад у сфері соціального 
захисту значно перевищують видатки на чоловіків, а також, видатки на осіб старшого 
віку, порівняно із видатками на дівчат/хлопців з вразливих груп та жінок/чоловіків 
середнього віку різних за соціальними статусами та соціальними потребами. 

3.3.2. Коротка характеристика сфери надання соціальних послуг  громади 

У громаді соціальні послуги надає 1 заклад:  КУ «Центр  надання соціальних послуг» 
Новоселицької міської ради.  

Новоселицькою міською радою вивчається фактична потреба жителів та жительок громади, 
аналізуються демографічні та статистичні дані стосовно груп утримувачів соціальних послуг 
та підготовки відповідних фахівців. З цією метою в громаді з березня 2021 року працює КУ 
"Центр надання соціальних послуг" Новоселицької міської ради, розташований в місті 
Ноовселиця. 

З базових соціальних послуг центром надаються 6: догляд вдома/денний, соціальний 
супровід, консультування, інформування, представництво інтересів.  

Заклад, що  надає соціальні послуги частково забезпечено безперешкодний доступ для осіб 
з обмеженою мобільністю (щонайменше є пандуси). Гендерний аудит доступності цих 
закладів не проводився.  

3.3.3.  Актуальні гендерні розриви та проблеми у сфері  надання соціальних 

послуг територіальної громади 

У Новоселицькій ТГ здійснюється реалізація наступних програм соціального спрямування: 

 Програма соціального захисту учасників антитерористичної операції Новоселицької 
ОТГ та членів їх сімей на 2020-2021 роки;  

  Програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення 
Новоселицької ТГ “Турбота” на 2020-2021 роки;  

Дані  програми є частково гендерно чутливими, бо визначені вразливі групи. 

Програма соціального та економічного розвитку Новоселицької ТГ до 2023 року наскрізно 
має відповідні показники, що оцінюють перспективу адресності та індивідуального підходу, 
результативності, своєчасності, доступності та відкритості, поваги до гідності 
отримувача/отримувачки соціальних послуг та ступінь професійності у наданні соціальних 
послуг в громаді.  

 

3.3.3.1. Гендерні розриви серед надавачів послуг 

https://519b4582-b65b-4d56-83f1-7976ca3c4521.filesusr.com/ugd/9b9551_e7ce1e0f59a849d9a6749f516fa6194c.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%90%D0%A2%D0%9E%202020-20
https://519b4582-b65b-4d56-83f1-7976ca3c4521.filesusr.com/ugd/9b9551_e7ce1e0f59a849d9a6749f516fa6194c.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%90%D0%A2%D0%9E%202020-20
https://519b4582-b65b-4d56-83f1-7976ca3c4521.filesusr.com/ugd/9b9551_e7ce1e0f59a849d9a6749f516fa6194c.docx?dn=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%90%D0%A2%D0%9E%202020-20
https://519b4582-b65b-4d56-83f1-7976ca3c4521.filesusr.com/ugd/9b9551_6368418b1ce943328e82dbe6619378af.docx?dn=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021.docx
https://519b4582-b65b-4d56-83f1-7976ca3c4521.filesusr.com/ugd/9b9551_6368418b1ce943328e82dbe6619378af.docx?dn=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021.docx
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Для громади характерна типова для країни горизонтальна сегрегація сфери соціального 
захисту: серед працівників  КУ «Центр  надання соціальних послуг»  чисельно значно 
переважають жінки. Кількість працівників сектору надання соціальних послуг в цілому 8 
осіб, з низ  – 5 жінок  та 3 чоловіка. Середня зарплата жінок - працівників закладів надання 
соціальних послуг складає 5400,0 грн, а чоловіків –працівників – 5360,0 грн. 

 

3.3.3.2. Гендерні розриви серед отримувачів  послуг 

Для громади характерна тенденція чисельної переваги жінок серед отримувачів 
соціальних  послуг. У 2021 році кількість отримувачів соціальних послуг через КУ «Центр  
надання соціальних послуг» становила 48 осіб (39 жінок та  9 чоловіків) (табл. 3.3.3.2.1.). У 
відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання с. Стальнівці 
перебувають 11 мешканців громади, із них:  2 жінки та  9 чоловіків 

Таблиця 3.3.3.2.1. Кількість отримувачів соціальних послуг за статю і віковими групами, 
осіб 

 Одиниця 
виміру 

Усього 
У т.ч. 
жінки 

У т.ч. 
чоловіки 

Разом осіб 48 39 9 

до 18 років осіб - - - 

18-34 років осіб - - - 

35-59 років осіб - - - 

60 та старші осіб 48 39 9 

Кількість осіб, охоплених соціальними програмами та послугами, що фінансуються за кошти 
місцевого бюджету у 2019 році складав 344 особи  (з них 135 осіб з міста і 209 з старостатів) 
з них  49% -жінки, 51% - чоловіки. У 2020 році кількість в цілому зросла до 388 осіб, (з них 
163 з міста і 175 з старостатів), але кількість жінок зменшилась до 41%, а чоловіків зросла 
59%. 

У Новоселицькій  громаді проживає 2549 осіб похилого віку у віці старших за 60 років (1533 
жінок та 1016 чоловіків). Серед них 82 особи з інвалідністю (35 жінок та 47 чоловіків), 17 - 
одинокі та одинокопроживаючі особи, які отримують послуги на безоплатній основі в 
межах ромади/поза межами громади (22 жінки, 10 чоловіків)  (мал. 3.3.3.2.1.). 
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Станом на 1 січня 2021 року проживало 1110 осіб похилого віку у віці старших за 70 років 
(696 жінок та 414 чоловіків), серед них одинокі та одинокопроживаючі, які отримують 
соціальні послуги на безоплатній основі становлять 25 осіб (17 жінок та 8 чоловіків), осіб з 
інвалідністю 47 (25 жінок, 22 чоловіка)  ( мал. 3.3.3.2.2.) 

 

У громаді відсутні особи, які потребували  соціальної допомоги у геріатричних установах.  

У Новоселицькій громаді 3,8% населення має інвалідність. Станом на 1 січня 2021 року у 
громаді проживає 1077 осіб з інвалідністю (42% жінок та 58% чоловіків). У вікових  групах 
переважають чоловіки з інвалідністю,  лише у віці від 60 та старші років – жінки ( мал. 
3.3.3.2.3.) 

35

47

22

10

жінки чоловіки

Мал. мал. 3.3.3.2.1. Кількість жінок та чоловіків у віці старші за 60 
років, які мають інвалідність та одинокі, одинокопроживаючі у 

Новоселицькій  громаді, у 2020 році, осіб

Особи з інвалідністю

17

8

25
22

жінки чоловіки

Мал. 3.3.3.2.2. Кількість жінок та чоловіків, осіб з інвалідністю, 
одинокоих та одтинокопроживаючих у віці старші за 70 років у 

Новоселицькій громаді,  2020 рр., осіб

особи з інвалідністю
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Станом на 1 січня 2021 року в громаді проживає 9 осіб у віці 18 років і старше, які вперше 
визнані особою з інвалідністю.(10.15. ПІ МГР), серед яких 3 жінки та 6 чоловіків.  Станом на 
1 січня 2021 року кількість дітей з інвалідністю в громаді – 105 осіб (39 дівчат та 66 хлопця). 
За віковими групами серед дітей з інвалідністю переважають діти у віці від 7 до 14 років, і 
серед них -  хлопці з інвалідністю (табл. 3.3.3.2.2.) 

Таблиця 3.3.3.2.2. Чисельність дітей з інвалідністю у Новоселицькій громаді за статтю і 
віковими групами, осіб 

Вікові групи Одиниця виміру Дівчата Хлопці 

0-2 роки осіб 6 2 

3-6 років осіб 2 8 

7-14 років осіб 19 25 

15-17 років осіб 12 31 

 

Станом на 1 січня 2021 року у громаді 348 багатодітний сімей, з яких 73 сім’ї проживають в 
місті. На 1 серпня 2021 року налічується 6 сімей СЖО та 13 дітей в сім’ях СЖО.   
У багатодітних сім’ях громади виховується – 1125 дітей. В громаді немає сімей ДБСТ, та 
патронатних сімей, але є 2 прийомних сімей, де виховуються 4 дітей.  На початку 2021 року 
в 103 сім’ях виховуються діти з інвалідністю та 2 сім’ї з дітьми, в яких батько/мати є особою 
з інвалідністю. В громаді 108 батьків або матерів які виховують дітей самостійно (мал. 
3.3.3.2.4.) 

9%

11%

49%

31%

12%

12%

51%

25%

до 18 років

18-34 років

35-59 років

60 та старші

Мал. 3.3.3.2.3. Розподіл осіб з інвалідністю за статтю і віковими 
групами, %

чоловіки жінки
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На території Новоселицької МТГ виховуються 12 дітей, позбавлених батьківського 
піклування, із них 2 дітей (та дві особи віком до 23 років) виховуються в прийомних сім’ях, 
10 дітей під опікою,  з них 5 хлопців  та 5 дівчат,  та  11 усиновлених дітей, з них 2 хлопчиків 
та 9 дівчат. Виховується в патронатній сім`ї 1 хлопчик та 1 дівчинка. 
  
Дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не влаштовані до сімейних 
форм виховання на даний час на території Новоселицької ТГ немає. Дітей із сімей учасників 
АТО – 153 осіб, 73 дитини проживають в місті.   
 

У Новоселицькій громаді станом на 1 січня 2021 року 32 особи постраждалих від гендерно 

зумовленного насилля, з них 81% складають жінки і 19% - чоловіки. 97% постраждалих 

проживають у місті  (табл.3.3.3.2.3.). 

Таблиця 3.3.3.2.3. Кількість отримувачів послуг  постраждалих від гендерно 

зумовленного насилля, осіб 

 

Одиниця 
виміру 

 Усього Адмінінстративний 
центр  

Інші населені пункти  

Жінки осіб 26 25 1 

Чоловіки осіб 6 6 0 

Разом осіб 32 31 1 

 

 

 

 

 

 

2

6

13

102

103

108

348

0

0

0

0

Сім’ї з дітьми, в яких батько/мати є особою з …

Кількість сімей СЖО

Кількість дітей в сім’ях СЖО

Кількість батьків/ матерів які виховують дітей …

Сім’ї в яких виховується діти з інвалідністю

Кількість батьків/матерів які виховують дітей …

Багатодітні сім’ї

ДБСТ

Патронатні сім’ї

Прийомні сім’ї

Кількість сімей СЖО, з них знаходяться під …

Мал. 3.3.3.2.4.Контингенти вразливих груп у Новоселицькій  громаді, 
у 2020 році, осіб
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3.4. Культура 

 

3.4.1. Ключові гендерні розриви  та проблеми у сфері надання культурних 

послуг  на національному рівні 

Гендерні розриви у сфері культури  в Україні характеризуються: 

 горизонтальною гендерною сегрегацією сектору: жінки становлять 67,2% зайнятих у 
сфері творчості, мистецтва та розваг; 78,6% - у секторі функціонування бібліотек, 
архівів, музеїв, та інших закладів культури (за даними 2018 р.);  

 гендерним розривом оплати праці у секторі на користь чоловіків: 15% у діяльності у 
сфері творчості, мистецтва та розваг, 6% у галузі функціонування бібліотек, музеїв, 
архівів та інших закладів освіти (за даними на останній квартал 2020 року) тощо.  

3.4.2. Коротка характеристика сфери надання культурних послуг  громади  

У 2020 році у громаді діяли:  
 12  закладів культури та дозвілля (1 у місті Новоселиця, 11 – у сільських населених 

пунктах громади), у яких працювало 43  осіб. 
 61 аматорське формування у закладах культури, з них 20 – у міських поселеннях, 41 

– у сільських.  
 

3.4.3.  Актуальні гендерні розриви та проблеми у сфері  надання культурних 

послуг територіальної громади 

 

3.4.3.1. Гендерні розриви серед надавачів послуг 

У секторі культури в громаді 49 % працівників становлять жінки, 51% - чоловіки  (мал. 
3.4.3.1.1.). 

 

 
 

 

 

 

49%51%

Мал.3.4.3.1.1.Розподіл надавачів культурних послуг за 
статтю, %

жінки чоловіки
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Таблиця. 3.4.3.1.1. Кількість надавачів культурних послуг в   закладів культури та дозвілля 
за статтю і віковими групами, осіб 

 Усього У т.ч. жінки 
У т.ч. 

чоловіки 

Клубні  заклади  11 4 7 

18-35 років 3 1 2 

36-64 роки 7 2 5 

65 років і старші 1 1 - 

Бібліотеки 8 8 - 

18-35 років 3 3 - 

36-64 роки 5 5 - 

65 років і старші - - - 

Будинки культури 11 2 9 

18-35 років 3 1 2 

36-64 роки 7 1 6 

65 років і старші 1 - 1 

 

Гендерні розриви  в оплаті праці  не визначені. 

 

3.4.3.2. Гендерні розриви серед отримувачів  послуг 

Спостерігаються значні гендерні розриви у наданих послугах культури та дозвілля: ними 
значно активніше користуються жінки.  За 2020  рік послуги культури та дозвілля були 
надані 19,629 тис. особам, з них 64,3% - жінки, 35,7% - чоловіки (мал. 3.4.3.2.1.). 3764 
особи  були охоплені бібліотечними послугами, з них – 57,4% - жінки, 42,6% - чоловіки (мал. 
3.4.3.2.2.).  

Дані про отримувачів послуг за віком, інвалідністю, типом поселення зібрані не були.  
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У громаді налічується 81 аматорське формування у закладах культури (у місті Новоселиця 
21 та 60 – у сільських населених пунктах), якими охоплено 5 % населення громади. 

У громаді відвідували аматорські формування у 2020 році 1321 особа, з них 707 осіб 
проживало у міській місцевості і 614 осіб  – у сільській місцевості а також серед відвідувачів 
53,5% склали жінки і 46,5% - чоловіки (табл.3.4.3.2.1, мал.3.4.3.2.3) 

 

Таблиця 3.4.3.2.1. Кількість учасників аматорських формувань в закладах культури за 
статю і типом поселення у 2020 році, осіб 

Учасники аматорських 
формувань 

Усього 
У  т.ч. 

міське населення 

У т.ч. 
сільське 

населення 

Разом, в  в т.ч. 1321 707 614 

Жінки, в т.ч. 735 184 551 

до 18 років 294 73 221 

жінки; 64,30%

чоловіки; 35,70%

Мал.3.4.3.2.1. Розподіл отмувачів культурних послуг Новоселицької 
громади за статтю, %

жінки; 57,40%

чоловіки; 42,60%

Мал.3.4.3.2.2. Розподіл користувачів біблотечних 
послуг Новоселицької громади, за статтю, %
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18-34 років 265 61 204 

35-59 років 128 27 101 

60 та старші 48 13 35 

Чоловіки, в т.ч. 586 193 393 

до 18 років 237 68 169 

18-34 років 214 54 160 

35-59 років 100 32 68 

60 та старші 35 12 23 

 

 

 

Найбільш популярними аматорські формування є серед вікової групи до 18 років:  40,2%  
всіх учасників формувань). Жінки та дівчата переважають по кількості чоловіків та хлопців у 
всіх вікових категоріях  ( мал. 3.4. 3.2.4.) 

184

551

193

393

Міська місцевість Сільська місцевість

Мал. 3.4.3.2.3.Розподіл учасників аматорських формувань за 

статтю та типом місцевості, станом на 01.10. 2021 р., осіб

Жінки Чоловіки
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Гендерні розриви спостерігаються й у користуванні послугами бібліотек.  У 2020 році 3764  
осіб були охоплені бібліотечними послугами, з них – 57,4% - жінки, 42,6% - чоловіки (табл. 
3.4.3.2.2.. мал. 3.4.3.2.5.).  

Таблиця 3.4.3.2.2. Кількість населення охопленого бібліотечними послугами за віковими 
групами і статтю, осіб 

Вікові категорії отримуваів 
послуг 

Жінки Чоловіки 

Разом, в т.ч.  2161  1603 

до 18 років  981  419 

18-34 років  216 400  

35-59 років  784  680 

60 та старші  180  104 

 

294
265

128

48

237
214

100

35

до 18 років 18-34 років 35-59 років 60 та старші

Мал.3.4. 3.2.4. Кількість учасників аматорських формувань в 
закладах культури за віковими групами та статтю, осіб 

жінки чоловіки

981

216

784

180

419 400

680

104

до 18 років 19 - 34 років 35 - 59 років 60 та старші

Мал.3.4.3.2.5.Користувачі бібліотечних послуг у Новоселицькій громаді за 
віковими групами та статтю, у  2020 році

Жінки Чоловіки



 
 

33 
 

 

Дані щодо розподілу користувачів біблотечними послугами за типом поселення не 
зібрані. 

3.4.3.3. Інклюзивність закладів надання культурних послуг  

Проводився гендерний аудит доступності бібліотеки-філія с. Котелеве  КУ «Новоселицька 

публічна бібліотека». Висновок проведенного аудиту - будівля і приміщення  в будівлі є 

недоступними для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.  

Гендерний аудит  доступності інших  закладів не проводився. 

Інформація щодо охопленості культурними та бібліотечними послугами для осіб з 
інвалідністю відсутня.  

3.5. Фізична культура та спорт 
3.5.1. Ключові гендерні розриви та проблеми у сфері фізичної культури та 
спорту на національному рівні 
●  Нижчий рівень фізичної активності жінок, особливо тих, які проживають у сільській 

місцевості та належать до середніх та старших вікових груп. За результатами 
загальнонаціонального дослідження для вивчення поширеності факторів ризику 
неінфекційних захворювань (НІЗ) — STEPS проведеного у 2019 році 73% українців не 
займаються інтенсивною фізичною активністю, серед них 61% чоловіків та 86% жінок. 11 
У 2019 році, за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України,  
частка жінок (25%), є у 1,4 рази меншою  за чоловіків (35,7%), у віці 18 років і старші, яка 
займається фізкультурою та спортом не менше одного разу на тиждень12. Жінки  
(29,8%) та чоловіки (41,4%), які проживають у міській місцевості майже в два рази 
частіше займаються спортом та фізичною активністю, ніж жінки (15,7%) та чоловіки 
(24,8%), які проживають у сільській місцевості  

●  В країні відсутній збір даних для аналізу та відстеження показників рухової активності 
різних  гендерних, вікових та соціальних груп населення.  у 2019 році в Україні 970 511 
осіб займалося спортом, що складає 2,33% до загальної кількості населення країни та 
6 137 568 осіб у займалося фізично-оздоровчою діяльністю, що складає 14,7% до 
загальної кількості населення 

●  Наявна інфраструктура, в межах якої надаються послуги в громадах, переважно є не 
модернізованою і погано диференційованою задля надання якісних та доступних послуг 
для різних гендерних та вікових груп, а також людей з інвалідністю 

●  Низьким представництвом жінок у складі надавачів послуг. Станом на 1 січня 2020 року 
в Україні частка жінок серед працівників сфери фізичної культури та спорту складає 
37,9%. Серед тренерів/викладачів фізичної культури/спортивних секцій/ ДЮСШ, у всіх 
видах фізичної активності та спорту в громадах, за чисельністю переважають чоловіки.  В 
Україні частка інструкторів з фізичної культури сільських та селищних рад, об’єднаних 
територіальних громад сіл,  селищ, міст що мають спеціальну вищу освіту з фізичної 
культури і спорту становить 33,3%.  

                                                
11 https://apps.who.int/iris/handle/10665/336643 
12 http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_sdhdu2019.pdf 



 
 

34 
 

●  Гендерні стереотипи у фізичній культурі та спорті. Існують стереотипи щодо розподілу 
видів фізичної активності спорту на «жіночі» (художня гімнастика, волейбол, гандбол, 
фітнес) та «чоловічі» (бокс, боротьба, футбол, хокей), що транслюються надавачами 
послуг, а також, гендерні стереотипи, що визначають уподобання дівчат та хлопців, жінок 
та чоловіків у виборі видів фізичної активності та спорту, що стримує змістовне 
розширення послуг з фізичної активності та спорту в громадах. 

●  Зазвичай видатки на хлопців/чоловіків в бюджетах громад у сфері фізичної культури та 
спорту значно перевищують видатки на дівчат/жінок.13 

3.5.2. Коротка характеристика сфери фізичної культури та спорту громади  

У 2020 році в громаді налічується 46 інфраструктурних об’єктів для занять фізичною 
активністю та спортом. 32 % інфраструктурних об’єктів розташовано в адміністративному 
центрі громади та 68 % у інших населених пунктах, з них 30 % є критими/або напівкритими 
(порівну в  центральній садибі та в інших населених пунктах громади), які можуть бути 
використані  у зимовий період.  
 

В громаді налічується 1 стадіон, 9 футбольних полів, 14 спортивних залів та 14 майданчиків 
з тренажерним обладнанням.  Такі інфраструктурні об’єкти в громаді, як  центральний 
стадіон міста Новоселиця, футбольні поля у селах Маршинці, Строїнці, Динівці, Котелеве та 
Рокитне   мають роздягальні та душові, що позитивно сприяє залученню дівчат/жінок до 
занять фізичною активністю та спортом.  
У 70 % спортивних локацій в громаді забезпечено безперешкодний доступ для осіб з 
обмеженою мобільністю (щонайменше є пандуси і санітарно-гігієнічні приміщення, 
обладнані у відповідності до стандартів ДБН), а також доступ до спортивних та оздоровчих 
послуг.   
У громаді функціонує  1 дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ) у місті Новоселиця.  
 

3.5.3.  Актуальні гендерні розриви та проблеми у сфері  фізичної культури та 

спорту територіальної громади 

 

У Стратегії  сталого розвитку Новоселицької міської територіальної громади на 2021 – 
2029 роки передбачена окрема ціль «Громада здорового способу життя, активного туризму 
та дружня до довкілля». Але індикатори не є гендерно чутливими  - кількість осіб, які 
активно займаються масовим спортом 
 
Програма розвитку фізичної культури і спорту в Новоселицькій міській територіальній 
громаді  на 2021-2025 роки» не  є  гендерно-чутливою.  Мета та цілі програми не 
є  безпосередньо пов'язані із досягненням гендерної рівності та скороченням гендерних 
розривів у наданні послуг  фізичної активності та спорту, а також гендерно-чутливих 
завдання та показників результативності зокрема. 
 

3.5.3.1. Гендерні розриви серед надавачів послуг  

У громаді налічується 11 штатних працівників сфери фізичної культури і спорту, у т.ч. 10 
працівників (91%) – чоловіки, з яких 20% належать до вікової категорії 18-35 років, 80% - 36 

                                                
13 Проблеми ґендерної рівності у галузі фізичної культури та спорту /ГОБ проект, 2019 
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– 64 роки. Серед  працівників сфери фізичної культури і спорту в громаді 9 % жінок, з яких 
100% належать до вікової категорії 18-35 років.  
 

В ДЮСШ працює 11 тренерів-викладачів, з них 10 чоловіків та 1 жінка;  усі тренери/тренерки 
працюють у штаті. Отже, співвідношення чоловіків та жінок становить 91% та 9 % 
відповідно.  
 

Гендерний розрив в оплаті праці серед працівників закладів фізичної культури та спорту у 
2020 році становив 1549 грн.  
 

Дані щодо  середнього розміру зарплат чоловіків та  середнього розміру зарплати жінрк 
не надані.  
 

3.5.3.2. Гендерні розриви серед отримувачів послуг 
Фізична активність 

 

У територіальній громаді відсутні дані щодо осіб, які займалися фізично-оздоровчою 
діяльністю. Це повязано з відсутністю чітких критеріїв збору інформації про осіб, які 
займалися фізично-оздоровчою діяльністю. 
Спорт 

 

У спортивній школі  у 2020-2021 навчальному році навчалося 331 дитина, з них 90% хлопців 
та 10% дівчат. В цілому, частка учнів, охоплених послугами ДЮСШ до загальної кількості 
хлопців та дівчат шкільного віку в ОТГ, у 2020  році склала 13 %. (мал. 3.5.3.2.1. ) 
 

 
 

Серед учнів та учениць охоплених послугами ДЮСШ, 94% дівчат та 64 % хлопців проживає 
в адміністративному центрі громади  (м. Новоселиця) та 6% дівчат та 36% хлопців у інших 
населених пунктах (мал. 3.5.3.2.2). Зокрема, 6% дівчат та 0,3  % хлопців у Строїнцях,  5 % 
хлопців у Маршинцях  та 30 % хлопців у Рокитному.  За віком, послугами ДЮСШ охоплено 
6% дівчат початкової школи, 72% дівчат середньої школи та 22% дівчат старшої школи та 
відповідно, 26 % хлопців початкової школи, 53% хлопців середньої школи та 26% хлопців 
старшої школи.  
 

10

90

дівчата хлопці

Мал. 3.5.3.2.1. Частка вихованців ДЮСШ у 
Новоселицькій громаді, за статтю,  у  2020-2021 н.р., %
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Дівчата в ДЮСШ займаються за такими напрямами спорту як  баскетбол (38% до загальної 
кількості дівчат-вихованців ДЮСШ), легка атлетика  (47% до загальної кількості дівчат-
вихованців ДЮСШ), настільний теніс  (15% до загальної кількості дівчат-вихованців ДЮСШ). 
Хлопці в ДЮСШ займаються за такими напрямами спорту як баскетбол  (13% до загальної 
кількості хлопців-вихованців ДЮСШ), боротьба вільна  (17% до загальної кількості хлопців-
вихованців ДЮСШ), волейбол  (9% до загальної кількості хлопців-вихованців ДЮСШ), легка 
атлетика  (4% до загальної кількості хлопців-вихованців ДЮСШ), настільний теніс (4% до 
загальної кількості хлопців-вихованців ДЮСШ),   футбол (53 % до загальної кількості хлопців-
вихованців ДЮСШ). 
 

1367  осіб у 2020 році у Новоселицькій  громаді займалися спортом, що складає лише 5% до 
загальної кількості населення громади, з них 28% жінок (387 осіб) та 72% (980 осіб) чоловіків 
(мал. 3.5.3.2.3).  
 

 

 

Переважна більшість жінок та чоловіків які займаються спортом у 2020 році 
проживають  інших населених пунктах громади (72 % жінок, 65 % чоловіків) (мал. 3.5.3.2.4), 
що свідчить про  доступність послуг фізичної активності та спорту для мешканців і мешканок 
інших населених пунктів/старостинських округів.   
 

94

6

64

36

Проживають у Центральній садибі Проживають у інших населених пунктах 
громади/старостинських округах

Мал. 3.5.3.2.2.Частка вихованців ДЮСШ у Новоселицькій громаді, за місцем 
проживання,  у  2020 році, %

Дівчата Хлопці

28

72

Мал. 3.5.3.2.3. Кількість осіб у Новоселицькій громаді, які 
займалися спортом у 2020 р., за статтю,  %

жінки чоловіки
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Чоловіки переважають серед усіх вікових груп серед тих, хто займається спортом (мал. 
3.5.3.2.5). 

 

3.5.3.3. Інклюзивність закладів надання послуг фізкультури 

Гендерний аудит доступності закладів не проводився.  

Дані про доступність цих споруд для осіб з інвалідністю робочою групою надані не були.  

3.6. ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА 

3.6.1. Ключові гендерні розриви  та проблеми у сфері громадської безпеки на 

національному рівні 

 Жінки значно переважають серед тих, хто постраждали від домашнього насильства. 
За даними La Strada, серед тих, хто звертався за допомогою на «гарячу лінію» для 
постраждалих від домашнього насильства, у 2020 році, 87% жінок та 13% чоловіків. 

28
35

72
65

Центральна садиба Інші населені пункти

Мал. 3.5.3.2.4. Частка жінок та чоловіків у 
Новоселицькій громаді, які займаються спортом, за 

населеними пунктами громади, у  2020 році, %

жінки чоловіки

212

120

55

0

557

278

105

40

до 18 років

18-34 років

35-59 років

60 та старші

Мал. 3.5.3.2.5. Кількість жінок та чоловіків у Новоселицькій громаді, які 
займаються спортом, за віковими групами

чоловіки жінки
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Жінки здебільшого зазнають насильства з боку своїх партнерів, а чоловіки – з боку 
своїх дорослих дітей та онуків.14  

 Карантинні обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, спричинили зростання 
домашнього насильства у різних країнах світу, у тому числі в Україні. За даними 
Генеральної прокуратури за 12 місяців 2020 р. зареєстровано 3972 кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, з них 2767 - направлені до 
суду. Порівняно з 2019 роком частка таких правопорушень зросла на 36% (У 2019 
році обліковано 2554 випадків).15 

 Офіційні дані Генеральної прокуратури України засвідчують, що в 2020 р. 
потерпілими у кримінальних правопорушеннях були визнані 74885 жінок (32% від 
усіх потерпілих)16, у тому числі 30,6% жінок є потерпілими від тяжких та особливо 
тяжких злочинів. Втім, протягом останніх 7 років частка жінок серед потерпілих від 
кримінальних правопорушень знизилася (з 42% у 2013 р.). Найбільш поширеними 
злочинами, потерпілими в яких стають жінки, були: зґвалтування (та замахи) (67%), 
злочини, пов’язані з насильством у сім’ї (83%), торгівля людьми (42%), а також 
пограбування (36%), розбої (37%), шахрайство (38%) та крадіжки (31%).17 

 Жінки частіше зазнають інших форм гендерно обумовленого насильства, наприклад, 
сексуальних домагань у громадських місцях. У 2020 році кампанією InfoSapience на 
замовлення Фонду ООН у галузі народонаселення було проведено національне 
репрезентативне опитування «Ставлення громадян до сексуальних домагань в 
громадських  місцях».18 За результатами дослідження, 30% опитаних зазнавали 
сексуальних домагань у публічних місцях, при чому з більшістю з тих, хто з цим 
стикалися, це траплялося 2 рази і більше. Було підтверджено гендерний характер 
таких домагань: саме жінки частіше зазнавали сексуальних домагань у публічних 
місцях – 42% жінок і 15% чоловіків зазначили про такий досвід. 

3.6.2. Коротка характеристика сфери громадської безпеки громади  

 

У громаді не прийнято документи, які містить цілі чи завдання, спрямовані на протидію та 

подолання насильства за ознакою статі, домашнього насильства. Проте, на сайті громаді є 

розділ «Протидія домашньому насильству»19.  

 

                                                
14 https://www.radiosvoboda.org/a/news-domashnie-nasylstvo-choloviky/30581550.html 
15 Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2019 р. / Форма № 1 (місячна), затверджена 

Наказом ГПУ від 23.11.12 р. № 100 за погодженням з Держстатом України: 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820&c=edit&_c=fo. 
16Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2020 р. / Форма № 1 (місячна), затверджена 

Наказом ГПУ від 23.11.12 р. № 100 за погодженням з Держстатом України: 

https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820&c=edit&_c=fo. 
17Там само.  
18Результати опитування щодо сексуальних домагань в публічних місцях / UNFPAUkraine, 2020 -  Режим 

доступу: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/rezultaty_opytuvannya_shchodo_stavlennya_gromadyan_do_seksualnyh_domagan.pdf 
19 https://www.novoselica.cv.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F-
%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83-
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83 
 

https://www.novoselica.cv.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://www.novoselica.cv.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
https://www.novoselica.cv.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
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3.6.3.  Актуальні гендерні розриви та проблеми у сфері  громадської 

безпеки територіальної громади 

 

В адміністративному центрі громади функціонує Поліцейська станція м. Новоселиця 

та 1 пожежна частина. 

Серед загальної кількості поліцейських (73 особи), чоловіки складають 94,5% (69 осіб) і 

жінки 5,5% (4 особи). Серед пожежників 100% складають чоловіки.  Жінки представлені у 

віковій категорії 18-35 років і більшість чоловіків теж цієї вікової групи (91,4%). 

 

Дані щодо середньої заробітної плати жінок і чоловіків поліцейських не були надані. 

  

Кримінальні правопорушення та злочини 

У 2020 році у громаді 2 особи потерпіли від кримінальних правопорушень, пов’язаних з 

фізичним насильством, а саме тіжкі телесні ушкодження. Усі постраждалі – чоловіки.  

 

У 2020 році у громаді не зареєстровані приводи дітей в поліцію (внаслідок їх особистої 

протиправної поведінки). 

 

Транспортні нещасні випадки 

У 2020 році у громаді не зафіксовано жодної смерті внаслідок транспортних нещасних 

випадків, але травмовано 18 осіб (7 жінок, 11 чоловіків). 

 

Торгівля людьми 

У 2020 році в громаді не було осіб, яким встановлено статус особи, постраждалої від торгівлі 

людьми.  

 

Гендерно зумовлене насильство та дискримінація за ознакою статі.  

У 2020 році у громаді не було зареєстровано потерпілих від зґвалтувань   та звернень щодо 

дискримінації за ознакою статі. 

 

3.7. Адміністративні послуги 
3.1.1. Ключові гендерні розриви та проблеми у сфері надання 

адміністративних послуг на національному рівні 

●  Гендерні розриви серед надавачів послуг: у 2018 році жінки становили 40,9% 
працівників сфери адміністративного та допоміжного обслуговування.20 

●  Мінімальний (порівняно з іншими сферами економіки) гендерний розрив 
заробітної плати у секторі: у 2018 році середня заробітна плата жінок становила 98,9% 
зарплати чоловіків.21 

                                                
20 Діти, жінки та сім’я в Україні. Статистичний збірник / Державна служба статистики, 2020, с. 119.  
21 Там само 
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●  На державному рівні ведеться робота з удосконалення статистичного обліку 
користувачів адміністративних послуг, у т.ч. з розбивкою за статтю.  

3.7.2. Коротка характеристика сфери надання адміністративних послуг 

громади  
 

З травня 2021 року адміністративні послуги у Новоселицькій громаді надаються через відділ 
організації надання адміністративних послуг Новоселицької міської ради Чернівецького 
району Чернівецької області. З 2018 по 2021 рік кількість адміністративних послуг що 
надаються в громаді зросла майже два рази, з 115 до 210 (мал.3.7.2.1.)  

 

 

 
 
Приміщення, у якому надаються адміністративні послуги має безперешкодний доступ для 
осіб з обмеженою мобільністю (приміщення Центру надання адміністративних послуг та з 
3 з 8 приміщень старостинськів округів облададнані окремими пандусами у відповідності 
до стандартів ДБН та санітарно-гігієнічні приміщення). 
 

3.7.3.  Актуальні гендерні розриви та проблеми у сфері надання 

адміністративних послуг територіальної громади 

 

Стратегія розвитку Новоселицької міської обєднаної територіальної громади на період 
2021-2029 роки не містить операційної цілі чи завдань щодо забезпеченню мешканців та 
мешканок громади адміністративними послугами. 
 

3.7.3.1. Гендерні розриви серед надавачів послуг 

Станом на травень 2021 року в центральному офісі налічується 5 штатних працівників 
відділу  організації надання адміністративних послуг Новоселицької міської ради: 4 
жінки  (80%) та 1 чоловік (20%). Вони належать до вікової категорії: 18-34 років - 1 працівник 
(жінка);  35-59 років  - 4 працівників (3 жінки та 1 чоловік)  

2019 2020 2021

Мал.3.7.2.1. Кількість адміністративних послуг що надаються в інституціях 
надання адміністративних послуг Новоселицької громади, за роками

послуги
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Також, у територіальному підрозділі ЦНАП, відділених робочих місцях адміністраторів та 
старостинських округів Новоселицької МТГ, налічується 43 працівників які надають 
адміністративні послуги: 29 жінок та 15 чоловіків. Вони належать до вікової категорії: 
18-34 років  - 9 працівників (жінки);  35-59 років  - 3 працівників (18 жінок та 15  чоловіків) 
(мал.3.7.3.1.1.). 
 

 
 

 

За два роки, з 2019 по 2020 рр., кількість працівників у сфері надання адміністративних 
послуг громади  не збільшилася. Гендерний розрив в оплаті праці між чоловіками-
працівниками та жінками-працівницями сфери надання адміністративних послуг у 2020 
році становить 0,041%, на користь чоловіків (мал.3.7.3.1.2.).   
 

 

3.7.3.2. Гендерні розриви серед отримувачів послуг 

У 2019 та 2020 роках жінки майже активніше зверталися за адміністративними послугами, 
порівняно із чоловіками (мал.3.7.3.2.1.). Такий розрив у споживанні послуг, ймовірно, 
обумовлений гендерним розподілом праці за статтю в родині, коли жінки частіше за 
чоловіків беруть на себе відповідальність за вирішення повсякденних питань та, зокрема, 
за отримання послуг.  

29

15

2020

Мал.3.7.3.1.1.Кількість працівників ЦНАПу Новоселицької ТГ, за статтю 
станом на 01.01.2021 р., осіб

Жінки Чоловіки

17315
18073

Середня ЗП жінок за рік Середня ЗП чоловіків за рік

Мал.3.7.3.1.2.Гендерний розрив у оплаті праці працівників ЦНАПу 

Новоселицької ТГ, за статтю станом на 01.01.2021 р., грн.
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Чоловіки більше зверталися за послугами, ніж жінки у всіх вікових групах, крім вікової 
категорії 60 років і старші. Більш активними користувачами адміністративних послуг в 
громаді є жінки двох вікових груп, у віці від 35 до 59 років - 2509 звернень та від 60 до і 
старші — 2626 звернень (табл. 3.7.3.2.1., мал.3.7.3.2.2.). 
 

Таблиця 3.7.3.2.1.Кількість звернень за адміністративними послугами у Новоселицькій 
громаді, за статтю за роками, кількість 

Вікові Віеков і груп и  

2019 рік 

 

2020 рік 

 

 

жінки чоловіки жінки чоловіки 

до 18 років 2 2 1 2 

18-34 років 1576 1389 1252 1306 

35-59 років 3860 2930 2509 2751 

60 та старші 2643 2254 2626 1324 

Усього 8081 6575 6388 5383 
 

 

 

Дані у розрізі  отримувачів послуг за типом поселень зібрані не були.  

8081

63886575

5383

2019 2020

Мал.3.7.3.2.1.Зверненя за адміністративними послугами у 
Новоселицькій громаді, за статтю за роками, кількість

Жінки Чоловіки

1252 1306

2509
27512626

1324

жінки чоловіки

Мал.3.7.3.2.2. Зверненя за адміністративними послугами у 
Новоселицькій громаді, за віковими групами у 2020 році, кількість

18-34 років 35-59 років 60 та старші
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4. Прийняття рішень. Громадський сектор 

4.1. Ключові гендерні розриви та проблеми у громадському секторі та 

прийнятті рішень  на національному рівні 

 Гендерний розрив у складі депутатського корпусу рад усіх рівнів. Представленість 
жінок за результатами місцевих виборів 2020 року: у обласних радах – 27,9%, 
районних – 34,1%, міських – 32,8%, селищних – 37,6%, сільських – 42,2%; 

 гендерний дисбаланс у сфері державної служби та управління людськими 
ресурсами;  

 усталені ґендерні стереотипи, які пов’язують політичну та управлінську діяльність 
виключно або переважно  з чоловіками; 

 повільне застосування так званих «позитивних дій» (наприклад, квот за ознакою 
статі) з метою досягнення збалансованого представництва жінок і чоловіків на 
державній службі та службі в органах місцевого самоврядування з урахуванням 
категорій посад; 

 жінки недостатньо представлені в органах місцевого самоврядування, і мають 
обмежений вплив на ухвалення важливих для громад рішень; 

 нестача власних фінансових коштів у жінок-кандидаток та зростання розміру 
виборчої застави є бар’єром для участі жінок у місцевих виборах та перешкоджає 
забезпеченню рівного доступу до процесів прийняття рішень.  

 

4.2. Актуальні гендерні розриви та проблеми у громадському секторі та 

прийнятті рішень в громаді 

 
«Програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» в громаді– 
відсутня.  
 
У Новоселицькій громаді відсутні органи самоорганізації населення (далі ОСН) - ОСН 

населених пунктів (міські/ селищні комітети), ОСН населення районів у містах та ОСН що 

створилися частиною жителів населеного пункту (будинкові, вуличні, квартальні комітети, 

а також комітети мікрорайонів).  

 
У Новоселицькій громаді є наступні консультативно дорадчі органи (КДО) (мал. 4.2.1.).  

 Молодіжна рада Новоселицької МТГ 

 Консультативно-дорадчий орган з питань місцевого економічного розвитку 

Серед членів КДО у 2020 та 2019 роках в 3 рази переважали жінки (30 осіб), порівняно із 

чоловіками (10 осіб) (мал. 4.2.2.). 
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У Новоселицькій громаді у 2020 році була створена Робоча група з впровадження Проекту 
Міністерства розвитку громад та територій України та ООН Жінки "Посилення гендерної 
рівності та розширення прав та можливостей жінок шляхом проведення реформи 
децентралізації в Україні". В її складі 22 представників та представниць, з яких – 10 жінок та 
12 чоловіків.  
 
У Новоселицькій громаді станом на 1 січня 2021 року діє 22 громадських організацій:  

1. Новоселицька міська громадська організація «Новоселиця –Наш Дім» 

2. Громадська організація "Діну" 

3. Громадська організація "Злагода села" 

4. Громадська організація "Берестянка" 

5. Громадська організація «Родина-М» 

6. Громадська організація «Асоціація громади села Котелеве» 

7. Зеленогайська сільська громадська організація «НАДІЯ» 

8. Рокитненська сільська громадська організація «РОКИТНЕНЬКА» 

9. Громадська організація Спортивне та декоративне голубівництво «Білий клюв» 

10. Громадська організація Футбольний клуб «Новоселиця» 

11. Новоселицька районна громадська організація «Федерація футболу» 

12. Новоселицька районна громадська організація «Асоціація підприємців 

Новоселиччини» 

3

4

5

Мал. 4.2.1. Кількість КДО в Новоселицькій громаді у 2019 – 2021 рр., 
кількість

2019 2020 2021
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9

10

9

10

9

2019 2020 2021

Мал. 4.2.2. Кількість членів/членкінь КДО в Новоселицькій громаді у 
2019 – 2021 рр., кількість

Жінки Чоловіки
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13. Новоселицька районна громадська організація "Агенція економічного розвитку та 

транскордонної співпраці” 

14. Новоселицька районна громадська організація „Новоселицький спелеоклуб 

„Попелюшка” 

15. Крайова юнацька спортивна громадська організація „Новоселицька районна 

дитячо-юнацька футбольна ліга” 

16. Крайова спортивна місцева громадська організація „Новоселицька районна 

федерація футболу” 

17. Міжрайонне товариство молдавської культури Буковини 

18. Новоселицька районна спілка «Здоров`я» 

19. Новоселицька районна організація Українського товариства мисливців і рибалок 

20. Новоселицька районна організація „Товариство сприяння обороні України” 

21. Новоселицька районна організація „Чорнобильців Буковини” 

22. Організація ветеранів Новоселицького району 

 

Інформація по кількості членів та членкинь відсутня. Голів громадських організацій – 22 

особи, з них 3 жінки (мал.4.2.3.).  

 

 
 

Дані щодо кількості співробітників ОМС, керівників відділів за статтю не надані 

 

У громаді серед виборних посад переважають чоловіки (мал. 4.2.4.). 

 

 

Жінки; 3

Чоловіки; 19

Кількість голів громадських організацій

Мал.4.2.3.Кількість голів громадських організацій за статтю у Новоселицькій
громаді у 2021 році, осіб
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Серед виборних посад, в громаді станом на 2021 рік голова та старости громади належать 

до вікової групи 36 – 64 роки, депутати та депутатки – відносяться до вікової групи 36-64 р. 

(мал. 4.2.5., 4.2.6.).  

 

 

 
 

 

 

 

 

5. Інституційне та ресурсне забезпечення досягнення цілей гендерної 

рівності.  
 

5.1. Актуальні проблеми інституційного та ресурсного забезпечення досягнення цілей 
гендерної рівності у Новоселицькій  громаді.  
 

10

1 0

16

0

10

Депутати громади Голова громади Старости сільські/селищні

Мал. 4.2.4. Виборні посади в громаді за статтю у 2021 році, осіб

Жінки Чоловіки

0
1

0
1

9

0

18-35 років 36-64 роки 65 років і старші

Мал.4.2.5. Голова ТГ та старости сіл/селищ Новоселицької ТГ за статтю та 
віковими групами у 2021 р., осіб 

Жінки Чоловіки
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0

18-35 років 36-64 роки 65 років і старші

Мал.4.2.6. Розподіл депутатів Носвоселицької міської ради  за віковими 
групами і за статтю, осіб

Жінки Чоловіки
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Стратегія розвитку Новоселицької міської обєднаної територіальної громади  на період 
2021-2029 роки не має окремого розділу щодо забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків. 
 
У громаді відсутня «Програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків».  
У міській раді призначена Уповноважена особа з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. 
 
Радника/-ці з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок немає. 
 
Відповідальний  структурний підрозділ з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків не визначено.  
 
У громаді не створено Координаційно-дорадчий орган з питань забезпечення прав людини 
та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі.  
 
У громаді  діє робоча група із впровадження проекту Міністерства розвитку громад та 
територій України та Організації Об’єднаних Націй з питань гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок «Просування гендерної рівності та розширення прав 
та можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні», а також гендерна 
бюджетна група Вижницької міської ради з впровадження проекту "Децентралізація 
приносить кращі результати та ефективність" DOBRE", Робоча група з питань координації 
дій щодо запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
 
У громаді не функціонує   МФО "Рівні можливості". 
 
У громаді прийняті наступні гендерно чутливі документи (стратегії, програми): 

 Програма соціального, економічного, та культурного розвитку Новоселицької 
територіальної громади на 2021 – 2023 роки. 

 
 У громаді гендерний профіль розробляється вперше.   
 
Кошти на підтримку діяльності ГО, які працюють з гендерною тематикою не виділялися.  
 
Досвід проведення моніторингу та оцінки реалізації політики рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків відсутній  
 
Не відбувалося  фінансування заходів для просування гендерної рівності на рівні громад.  

6. РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Загальні рекомендації комплексного характеру  
(для всіх сфер прийняття рішень) 

1. Реалізовувати державну політику рівних прав та можливостей жінок та чоловіків 
відповідно до чинних нормативно-правових актів (перелік наведено у Додатку).  
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2. Враховувати дані гендерного профіля для розробки прогнозних та програмних 
документів, спланувати заходи на скорочення виявлених гендерних розривів та 
відповідні індикатори моніторингу та оцінки 

3. Новоселицькій міській раді  ініціювати проведення гендерного аудиту підприємствами, 
установами та організаціями відповідно до “Методичних рекомендацій щодо 
проведення гендерного аудиту підприємствами, установами та організаціями” (наказ 
Міністерства соціальної політики від 09.08.2021, № 448). За результатами аудиту 
прийняти відповідні рішення. 

4. Суб'єктам сторін соціального діалогу відповідного рівня при укладанні колективних 
договорів та угод враховувати «Методичні рекомендації щодо включення до 
колективних договорів та угод положень, що забезпечують рівні права та можливості 
жінок і чоловіків у трудових відносинах» (наказ Міністерства соціальної політики від 
29.01.2020 № 56). 

5. Роботодавцям, незалежно від форми власності, створити умови праці, які дозволяли б 
жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, забезпечували б їх 
фактичну рівність на робочому місці, усували дискримінацію за ознакою статі, 
забезпечувати можливість жінкам та чоловікам поєднувати трудову діяльність із 
сімейними обов’язками (гнучкі режими праці, можливості дистанційної праці, дитячі 
куточки на підприємствах та в установах); запобігати та протидіяти випадкам сексуальних 
домагань на робочому місці. 

6. Забезпечити безбар’єрність доступу усіх закладів надання соціальних послуг області, 
територіальної громади (адаптувати) для людей з інвалідністю та інших маломобільних 
груп (батьків з малими дітьми, літніх людей тощо) 

7. Забезпечити реалізацію планів забезпечення доступності відповідно до результатів 
гендерного аудиту доступності бібліотеки-філії с. Котелеве  КУ «Новоселицька публічна 
бібліотека». 

Економіка 
 

1. Відповідальним підрозділам ОМС Новоселицької громади вести збір даних з розподілом 
за статтю  за наступними показниками: 

 кількісті населення за старостинськами округам за статтю 

 кількість  постійного населення за віковими групами та статтю   

 кількість зайнятого населення (віком 15-70 років) за статтю  

 рівень зайнятості населення за статтю,  за віковими групами  

 кількість безробітних за статтю,  за віковими групами 

 кількість  внутрішньо переміщені особи, які мають статус безробітного.  

 кількісті молодих  людей за статтю, які не працюєють, не навчаються і не набуваєють 
професійних навичок 

 кількість підприємств 

 кількість малих (враховуючи ФОП), зареєстрованих як платники податків 

 кількість створених робочих місць 

 розміри середньої заробітної плати штатних працівників за видами економічної 
діяльності. 

2. При розробці стратегічних і програмних документів Новоселицької громади враховувати 
гендерні розриви у сфері зайнятості, виявлені у гендерному профілі, та виклики, пов’язані з 
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COVID-19. Зокрема передбачити заходи спрямовані на підтримку малого бізнесу, адже 
частка жінок-власниць підприємств малого бізнесу складає 66,7 %. 

 
3. Для уточнення виявлених даних, систематичного відстеження змін та ухвалення 
гендерно чутливих рішень у сфері зайнятості провести у 2022-2023 рр гендерний аналіз 
зайнятості жінок і чоловіків у комунальних закладах громади і визначити гендерні розриви 
в оплаті праці. 
 
4. Розглянути можливість розробки «Програми підтримки малого підприємництва» з 
включенням проектів та заходів на підтримку підприємництва з акцентом на молодь, жінок, 
мешканок та мешканців сільської місцевості  та інші вразливі групи жінок та чоловіків. 

Освіта  
 

1. Забезпечити щорічне оновлення зібраних даних, розподілених за статтю, віком, типом 
поселення тощо для моніторингу зменшення виявлених гендерних розривів. 

2. При розробці стратегічних і програмних документів Новоселицької громади враховувати 
гендерні розриви у сфері освіти, виявлені у гендерному профілі, та виклики, пов’язані з 
COVID-19. Зокрема передбачити заходи спрямовані на: 

‒ створення умов для здобуття дівчатами перспективного фаху (зокрема, STEM-
освіти), зокрема шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів, 
заохочення та забезпечення умов для рівного доступу дівчат до STEM-освіти,  

‒ Забезпечення доступних соціально-побутових послуги, включаючи догляд за 
малолітніми дітьми, організацію дошкільного виховання та забезпечення 
дитячого дозвілля  

‒ виховання культури гендерної рівності у закладах усіх рівнів освіти, протидіяти 
гендерним стереотипам у навчально-виховному процесі;  

‒ забезпечення доступності якісної освіти для дітей із сільської місцевості, 
можливості якісного дистанційного навчання для дітей з вразливих груп 
населення,  

‒ оновити технічні засоби навчальних закладів для забезпечення дистанційного 
навчання, передбачивши відповідне фінансування 

3. Для уточнення виявлених даних, систематичного відстеження змін та ухвалення 
гендерно чутливих рішень у сфері освіти провести у 2022-2023 рр: 

‒ моніторинг навчальної успішності учнів та учениць закладів загальної середньої 
освіти з розподілом за статтю (зокрема, за підсумками ЗНО) 

‒ гендерний аналіз потреб у послугах позашкільної освіти (зокрема провести 
опитування дітей щодо їх уподобань) 

‒  оцінку потреб сімей з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в 
послугах із догляду за дітьми в умовах карантинних обмежень (закриття 
дитсадків, перехід на дистанційну форму освіти). 

4. Для забезпечення рівних прав і можливостей у доступні до освітніх послуг дівчаток і 
хлопчиків із числа вразливих груп рекомендовано: 



 
 

50 
 

‒ розробити заходи, спрямовані на покращення доступності закладів 
позашкільної освіти для дітей для дітей з інвалідністю та особливими освітніми 
потребами. 

5. Для оцінювання стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в 
закладах освіти, виявлення існуючих проблем, визначення шляхів скорочення фактичної 
нерівності жінок і чоловіків, а також підвищення обізнаності працівників щодо застосування 
комплексного гендерного підходу в їхній діяльності провести гендерний аудит навчальних 
закладів територіальної громади відповідно до “Методології та критеріїв проведення 
гендерного аудиту закладів освіти” (затверджено МОН 5 листопада 20210, № 1182). 

6. Внести зміни до «Комплексної програма розвитку освіти Новоселицької об’єднаної 
територіальної громади на 2020-2024 роки» у відповідності до виявлених даних із 
включенням проектів та заходів спрямованих на: 

 підвищення успішності дівчат і хлопців, які проживають у сільській місцевості;  

 забезпечення доступності позашкільної освіти для дівчаті хлопців сільської 
місцевості, розширення мережі гуртків та творчих об’єднань на базі ЗЗСО сільської 
місцевості; 

 залучення до гурткової роботи дітей соціально вразливих категорій населення, 
сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації; 

 підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти щодо гендерної 
рівності. 

Охорона здоров'я 

1. Відповідальним підрозділам ОМС вести збір даних, розподілених за статтю у сфері 
охорони здоров’я за наступними показниками: 

‒ кількість працівників закладів охорони здоровя за типами та рівнями надання 

медичної допомоги, за статтю та віковими групами; 

‒ кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 осіб наявного 

населення на кінець року за статтю; 

‒ кількість медсестр на 1000 осіб наявного населення; 

‒ кількість мешканців на 1 лікаря первинної медицини, за типом поселення, за 

роками, за старостинськими округами; 

‒ кількість мешканців на 1 медсестру первинної медицини, за типом поселення, за 

роками, за старостинськими округами; 

‒ кількість випадків материнської̈ смерті; 

‒ рівень смертності, пов’язаний із серцево-судинними захворюваннями, раком, 

діабетом або хронічними респіраторними захворюваннями; 

‒ кількість випадків підліткової народжуваності (віком 10-14 років; віком 15-18 років) 

на 100 жінок цієї вікової групи, випадків, за типом поселень; 

‒ кількість споживачів послуг первинної/вторинної допомоги/реабілітаційних послуг; 

‒ кількість ВІЛ-інфікованих жінок та чоловіків, які хворіють на онкологічні хвороби. 

2. Для уточнення виявлених даних, систематичного відстеження змін та ухвалення 
гендерно чутливих рішень у сфері зайнятості провести у 2022-2023 рр:  

‒ оцінки доступності послуг охорони здоров’я, зокрема для вразливих груп жінок 
і чоловіків, у тому числі забезпечення безбар’єрного доступу до медичних 
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послуг, а також наявності відповідного обладнання (гінекологічне крісло -
трансформер тощо); 

‒ проведення оцінки рівня задоволення послугами охорони здоров’я; 
‒ оцінка доступності до аптечних пунктів за типом поселення; 
‒ відстань до пологового відділення за населеними пунктами громади. 

3. При розробці стратегічних і програмних документів Новоселицької громади враховувати 
гендерні розриви у сфері охорони здоровя, виявлені у гендерному профілі, та виклики, 
пов’язані з COVID-19. Зокрема передбачити заходи спрямовані на: 

‒ підвищення якості медичних послуг на безоплатній основі та достовірності 
бюджетного планування. 

4. Розглянути можливість при розробці «Програми підтримки матеріально-технічної бази 
закладів охорони здоров’я розташованих на території Новоселицької ОТГ і надання 
фінансової допомоги для лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань на 2020 -2021 роки» на наступний період із включенням проектів та заходів 
спрямованих на: 

‒ подолання гендерних стереотипів, які впливають на частоту та системність 
звернень чоловіків за медичними послугами і як наслідки зумовлюють 
передчасну смертність чоловіків  

‒ збереження репродуктивного здоров’я як передумови запобігання ризикам 
підліткової вагітності 

‒ планувати окремі завдання/заходи щодо проведення інформаційно-
просвітницької роботи з адаптованими меседжами для різних цільових груп 

‒ підтримку осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують 
спеціалізованого догляду за станом їх здоров’я 
 

5. Для забезпечення рівних прав і можливостей у доступні до послуг у сфері охорони 
здоров’я жінок і чоловіків, дівчаток і хлопчиків із числа вразливих груп рекомендовано: 

‒ здійснення просвітницьких заходів для підвищення рівня обізнаності щодо 
доступних соціальних та медичних послуг, зокрема у сфері репродуктивного 
здоров’я; 
 

Соціальний захист  

1. При розробці регламентів роботи структурних підрозділів соціальної сфери, алгоритму 
дій в процесі прийняття рішень та надання соціальних послуг, порядку міжвідомчої та 
міждисциплінарної взаємодії суб’єктів соціальної роботи регламентації роботи єдиної 
інформаційної систему управління надання соціальних послуг керуватися комплексним 
гендерним підходом. 

2. Відділу соціального захисту населення Новоселицької МТГ розробити та запровадити 
механізми узгодження статистичних даних, у т.ч.  даних, розподілених за статтю та місцем 
проживання, між структурними підрозділами ТГ, задля відстеження суміжних послуг в 
галузі охорони здоров’я, освіти, культури та дозвілля, а також фізичного здоров’я що 
надаються представникам вразливих груп, з числа отримувачів соціальних послуг в межах 
покращення спроможності інтегрованої моделі надання соціальних послуг в громаді. 
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3. У  межах планів та ініціатив/заходів підготовки кадрів та підвищення кваліфікації фахівців 

і спеціалістів соціальної сфери громади орієнтуватися на оволодіння практиками надання 

гендерно чутливих послуг, вироблення гендерно чутливих та неупереджених соціальних 

послуг, а також, скорочення наявних та недопущення нових гендерних розривів у доступі 

до соціальних послуг на території Новоселицької громади, для забезпечення гарантій 

рівного доступу громадян до якісних соціального обслуговування та сервісів. 

4. При розробці стратегічних і програмних документів Новоселицької громади враховувати 
гендерні розриви у сфері соціального захисту, виявлені у гендерному профілі, та виклики, 
пов’язані з COVID-19. Зокрема передбачити заходи спрямовані на: 

‒ систематизацію обліку послуг для сімей з дітьми, зокрема «допомоги для сімей 
з дітьми», «допомог малозабезпеченим сім’ям»,  «допомог  особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю, «допомога особам, які не мають право на 
пенсію та  особам з інвалідністю», а також, «фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» з метою картування 
наявності та доступності даних послуг для жінок та чоловіків у старостинських 
округах/сільській місцевості/віддалених населених пунктах громади; 

‒ збільшення можливостей отримання соціальних послуг та сервісів мешканцями 
та мешканками громади, цілеспрямованих управлінських промоцій щодо 
надійності та ефективності механізму соціального замовлення, запровадження 
механізму підтримки розвитку малого підприємництва та фізичних осіб, які 
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, з метою  їх 
залучення до надання послуг на постійних засадах в ТГ; 

‒ визначити уразливі категорії жінок і чоловіків, які першочергово потребують 
соціальної підтримки в контексті карантинних обмежень, провести аналіз їх 
першочергових потреб і можливостей задовольнити ці потреби; 

‒ розробити заходи для задоволення потреб жінок та чоловіків з уразливих груп, 
зокрема літніх жінок, жінок з інвалідністю; жінок, які живуть з ВІЛ, жінок з числа 
ВПО, сільських жінок, одиноких матерів; сімей, які живуть за межею бідності, у 
посткарантинний період. 

‒ посилити роботу територіальних центрів соціального обслуговування, що 
надають соціальні послуги для задоволення потреб жінок та чоловіків, які 
перебувають на обліку у зв’язку зі складними життєвими обставинами; жінок та 
чоловіків, які потребують допомоги в натуральній та грошовій формі. 

5. Відповідальним підрозділам ОМС вести збір даних, розподілених за статтю у сфері 
соціального захисту за наступними показниками; 

‒ пенсіонерів за інвалідністю в цілому і за статтю, за групами (підгрупами) 
інвалідності, за різними соціальними групами (ВПО), за віковими групами 
старостинськими округами; 

‒  потреби дівчат/жінок і хлопців/чоловіків з інвалідністю в реабілітаційних 
консультаційних, послуг з підтримки, а також про дані про тих, хто піклується про 
людей з інвалідністю, про їх потреби; 

‒  сімей, які перебувають у СЖО (тривалість перебування сімей під супроводом, 
частота попадання сімей у складні життєві обставини) у розрізі місця 
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проживання, які допоможуть оцінити якість надання соціальних послуг для цієї 
категорії отримувачів. 
 

6. Для уточнення виявлених даних, систематичного відстеження змін та ухвалення 
гендерно чутливих рішень у сфері соціального захисту провести у 2022-2023 рр: 

‒   провести оцінку наявності та доступності послуг, сервісів, надавачів послуг для 
вразливих груп населення громади відповідно до Методики визначення потреб 
населення адміністративно - територіальної одиниці у соціальних послугах та здійснення 
відповідного соціального замовлення на послуги, враховуючи дані з розбивкою за 
ознакою статі, віком та місцем проживання потенційних споживачів/споживачок послуг; 

‒ розробити адаптовані до гендерного профілю показники моніторингу та оцінки, а також, 
відповідних індикаторів впливу на покращення ситуації щодо доступності та якості 
послуг для вразливих категорій у громаді та включити їх у відповідні цільові програми та 
Стратегію розвитку громади, з метою перспективи їх достовірного бюджетного 
планування. 
 

7. Для забезпечення рівних прав і можливостей у доступні до послуг у сфері соціального 
захисту жінок і чоловіків із числа вразливих груп рекомендовано: 

‒ докладати зусиль щодо розвитку сервісів та інформування населення громади 
про можливість отримання соціальних та реабілітаційних послуг для людей з 
інвалідністю, зокрема дітей, а також покращення можливостей отримання 
послугу соціального характеру ближче до місця проживання, зокрема в сільській 
місцевості. 

8. Розглянути можливість при розробці «Програма соціальної підтримки малозабезпечених 
верств населення Новоселицької ТГ “Турбота” на наступний період включити проекти та 
заходи спрямовані на: 

‒ підвищення якості і доступності соціальних послуг (зокрема соціальний супровід 
сімей з дітьми в СЖО, з тимчасового влаштування дітей – патронат, з 
альтернативного догляду дітей, сімейні форми виховання дітей та денного 
догляду для дітей з інвалідністю); 

‒ запровадження нових соціальні послуги, такі як надання соціально 
психологічної допомоги жертвам насильства; 

‒ забезпечення соціальними послугами осіб старших за 60 років щодо 
стаціонарного догляду/паліативний догляду. 

 

Культура. Дозвілля 

 

1. При розробці стратегічних і програмних документів Новоселицької громади враховувати 
гендерні розриви у сфері культури та дозвілля, виявлені у гендерному профілі, та виклики, 
пов’язані з COVID-19. Зокрема передбачити заходи спрямовані на: 

‒ забезпечення доступом до швидкісного інтернету закладів культури у сільській 
місцевості з метою проведення онлайн-заходів. 

 

2. Відповідальним підрозділам ОМС вести збір даних, розподілених за статтю у сфері 
культури та дозвілля за наступними показниками: 

 середній розмір заробітної плати у жінок і чоловіків;   

https://519b4582-b65b-4d56-83f1-7976ca3c4521.filesusr.com/ugd/9b9551_6368418b1ce943328e82dbe6619378af.docx?dn=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021.docx
https://519b4582-b65b-4d56-83f1-7976ca3c4521.filesusr.com/ugd/9b9551_6368418b1ce943328e82dbe6619378af.docx?dn=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021.docx
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 кількість отримувачів культурних послуг за віком, інвалідністю, типом поселення; 

 кількість користувачів біблотечними послугами за типом поселення. 
 

3. Для уточнення виявлених даних, систематичного відстеження змін та ухвалення 
гендерно чутливих рішень у сфері культури та дозвілля провести у 2022-2023 рр  

‒ оцінки доступності культурних послуг, зокрема для вразливих груп жінок і 
чоловіків, у тому числі забезпечення безбар’єрного доступу; 

‒ проведення оцінки рівня задоволення послугами закладів культури;  

4. При розробці «Програми розвитку культури, збереження національних традицій та 
звичаїв Новоселицької ОТГ на 2020-2021 роки» на наступний період включити проекти та 
заходи спрямоваі на: 

‒ розширення можливостей користування послугами в рівній мірі для дівчат і 
хлопців, жінок і чоловіків у різних типах поселень; 

‒ підвищення привабливості послуг у сфері культури; 
‒ підвищення знань надавачів послуг щодо гендерної рівності 

5. Для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків із числа вразливих груп у 
доступі до послуг у сфері культури та дозвілля рекомендовано: 

‒ забезпечити економічну доступність до базових культурних послуг. 
 

Фізична культура та спорт 

1. При розробці стратегічних і програмних документів Новоселицької громади враховувати 
гендерні розриви у сфері фізичної культури та спорту, виявлені у гендерному профілі, та 
виклики, пов’язані з COVID-19. Зокрема передбачити заходи спрямовані на: 

‒ облаштування мультифункціональних спортивних площадок для занять 
фізичною культурою на відкритому просторі для різних вікових груп. 

2. Відповідальним підрозділам ОМС вести збір даних, розподілених за статтю у сфері 
фізичної культури та спорту за наступними показниками: 

 середній розмір заробітної плати чоловіків та середній розмір заробітної плати 
жінок; 

 кількість осіб, які займалися фізично-оздоровчою діяльністю за статтю.  

3. Для уточнення виявлених даних, систематичного відстеження змін та ухвалення 
гендерно чутливих рішень у сфері фізичної культури та спорту провести у 2022-2023 рр: 

‒ провести гендерний аудит доступність спортивних споруд для осіб з 
інвалідністю; 

‒ провести гендерний аналіз потреб у спортивних послугах, зокрема серед дівчат 
і жінок. 

4. Розглянути можливість внести зміни до «Програма розвитку фізичної культури і спорту в 
Новоселицькій міській територіальній громаді на 2021-2025 роки»» із включенням проектів 
та заходів спрямованих на  

‒ збільшення привабливої і доступної інфраструктури для регулярних занять 
населення фізичною активністю і спортом різних статевих та вікових груп 



 
 

55 
 

населення та враховувати це під час розроблення програм і планів 
регіонального та місцевого розвитку, а також формування бюджетів тощо; 

‒ сприяти збільшенню кількості населення, яке регулярно займається руховою 
активністю. 

5. Для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків із числа вразливих груп у 
доступі до послуг у сфері фізичної культури та спорту рекомендовано: 

‒ передбачення облаштування спортивних майданчиків та закладів для осіб з 
інвалідністю  

‒ передбачити відкриття спортивних секцій для залученості до занять фізичною 
культурою і спортом на безоплатній основі у міській і сільській місцевості відповідно 
до потреб жінок і чоловіків із числа вразливих груп. 

Адміністративні послуги 

1. Впровадження гендерного підходу в організації роботи, будівлі та внутрішньому просторі 
установи. Для реалізації гендерного підходу можна використати такі матеріали: “Гендерний 
посібник. Практичні рекомендації щодо інтегрування комплексного ґендерного підходу у 
роботу ЦНАП” / проект ULEAD з Європою та онлайн курсу “Гендерна рівність та права 
людини у роботі ЦНАПу” / Навчальна платформа “Школа спроможних громад”. 

2. Налагодження внутрішньо-організаційної комунікації, а також комунікації надавачів та 
отримувачів послуг з урахуванням принципів гендерної чутливості та недискримінації. 

3. При розробці стратегічних і програмних документів Новоселицької громади враховувати 
гендерні розриви при наданні адміністративних послуг, виявлені у гендерному профілі, та 
виклики, пов’язані з COVID-19. Зокрема передбачити заходи спрямовані на: 

‒ розмежування потоку відвідувачів (на отримання інформації, подання 
документів та отримання результатів); 

‒ спілкування з відвідувачами максимально переводити на дистанційні сервіси: 
call-центри, чатботи, онлайн-консультантів тощо. 

4. Відповідальним підрозділам ОМС вести збір даних, розподілених за статтю при наданні 
адміністративних послуг за наступними показниками: 

 збір деталізованих даних про користувачів послуг із розподілом за типом поселень; 

 збір даних щодо найбільш затребуваних в громаді адміністративних послуг. 

5. Для уточнення виявлених даних, систематичного відстеження змін та ухвалення 
гендерно чутливих рішень при наданні адміністративних послуг провести у 2022-2023 рр: 

‒ оцінку рівня задоволення адміністративними послугами за старостинськими 
округами; 

‒ гендерний аудит режиму роботу. 
 
6. Розглянути можливість розробки «Програми розвитку надання адміністративних послуг» 
із включенням проектів та заходів спрямованих на: 

‒ збільшення кількості та якості надання адміністративних послуг; 
‒ задоволення потреб одержувачів адміністративних послуг різних за статтю, 

віком, місцем проживання, соціальним статусом. 

7. Для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків із числа вразливих груп у 
доступі до адміністративних послуг рекомендовано: 

‒ підвищувати обізнаність і розуміння гендерних питань працівниками ЦНАПу через 
тренінги та навчання; 
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‒ залучати різні групи жінок та чоловіків, у тому числі з числа вразливих груп, до всіх 
етапів планування роботи ЦНАПу; 

Громадська безпека  

1. При розробці стратегічних і програмних документів Ноовселицької громади враховувати 
гендерні розриви у сфері громадської безпеки, виявлені у гендерному профілі, та виклики, 
пов’язані з COVID-19. Зокрема передбачити заходи спрямовані на: 

‒ встановлення співпраці з суб'єктами надання таких послуг (на умовах договору) 
‒ проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статті, торгівлі людьми (наприклад, 
повідомлення на сайті громади, заходи у межах Весвітньої акції “16 днів протидії 
насильству проти жінок”); 

‒ забезпечувати систематичне інформування мешканок та мешканців громади 
про наявні послуги для постраждалих від домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі (притулки, кризові кімнати, правова допомога, “гарячі лінії 
тощо).  

2. Відповідальним підрозділам ОМС вести збір даних, розподілених за статтю у сфері 
громадської безпеки за наступними показниками: 

‒ кількості працівників закладів правопорядку за статтю; 
‒ розмір середньої заробітної плати жінок і чоловіків працівників закладів 

громадської безпеки; 
‒ про випадки домашнього насильства у громаді, потерпілих від кримінальних 

правопорушень, пов’язаних з фізичним насильством; 
‒ кількості смертей внаслідок транспортних нещасних випадків, на території ТГ та 

кількості травмованих внаслідок ДТП 
‒ осіб, яким встановлено статус особи, постраждалої від торгівлі людьми 
‒ потерпілих від зґвалтувань та звернень щодо дискримінації за ознакою статі. 

3. Для уточнення виявлених даних, систематичного відстеження змін та ухвалення 
гендерно чутливих рішень у громадської безпеки провести у 2022-2023 рр : 

‒ провести гендерний аудит безпеки території громади, розробити рекомендації 
щодо вдосконалення ситуації з урахуванням гендерного підходу та підходу, що 
базується на правах людини22.  

‒ провести аналіз доступності послуг для постраждалих від домашнього 
насильства у громаді, у т.ч. в умовах карантинних обмежень національного та 
регіонального рівнів.  

4. Розглянути можливість розробки гендерночутливої цільової програми «Новоселицька 
територіальна громада – безпечна громада для жінок і дівчат» та передбачити відповідне 
фінансування (подібні програми завтерджені у містах Рубіжне, Званівка, Гірське та інших в 
рамках Глобальної Флагманської ініціативиа ООН Жінки «Безпечні міста та безпечні 
громадські простори для жінок і дівчат»).  

                                                
22 Для проведення таких аудитів можна скористатися методологією ООН Жінки «Безпечні 
міста та безпечні публічні простори для жінок та дівчат» у межах реалізації проєкту 
«Сприяння безпеці громад та запобігання насильству в громадських місцях на Сході 
Україні», а також посібником “Методичні матеріали з проведення гендерного аудиту 
безпеки території” /Авт.- упоряд.: Євченко С.В., Остапчук О.Л., Тарасенко Н.Л. – Житомир, 
2021. 
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5. Розглянути можливість розробити План заходів на виконання Національного плану дій 
на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» до 2025 року. 

5. Для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків із числа вразливих груп у 
доступі до послуг у сфері громадської безпеки рекомендовано: 

‒ Налагодити координацію та співпрацю з органами національної поліції щодо 
обміну статитичними даними з розподілом за статтю, віковими групами, типом 
поселення 

‒ Залучати  

Прийняття рішень. Громадський сектор 

1.Інтегрувати гендерний компонент у Бюджет участі, зокрема у пріоритетні напрямки. 

2. Налагодити співпрацю з жіночими громадськими організаціями. 

 3. Провести роботу серед депутатів у напрямку реалізації гендерної політики та, зокрема, 
щодо можливості створення депутатського об’єднання “За рівні можливості” для 
просування ідеї гендерної рівності на рівні прийняття рішень або покладання на одну з 
депутатських комісій цих функцій. За потреби, переглянути Регламент роботи ради та 
Положення про роботу депутатських комісій (ймовірно до сектору прийняття рішень)  

4. Відповідальним підрозділам ОМС вести збір даних, розподілених за статтю у сфері 
забезпечення гендерної рівності за наступними показниками: 

‒ кількість співробітників ОМС, керівників відділів за статтю і віковими групами. 

Інституційне та ресурсне забезпечення реалізації цілей гендерної рівності  

1. Посилити інституційну спроможність міської ради щодо реалізації гендерної політики, 
зокрема: 

‒ створити Координаційну ради питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 
розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі 
людьми в громаді;  

‒ Визначити відповідальний структурний підрозділ в сільській раді за реалізацію 
гендерної політики;  

‒ Запровадити посаду радника/консультанта з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків (у штаті або поза штатом).  

2. Заохочувати навчання посадових осіб щодо наскрізності інтегрування гендерних підходів 
в управлінську діяльність, наприклад, з використанням онлайн платформ та курсів23. 

3. Використовувати дані “Гендерного профіля” для бюджетних програм та запитів, зокрема, 
для визначення показників результативності.  

                                                
23 Я знаю гендер Https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about 
 Жінки та чоловіки: гендер для всіх Https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about 
 Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад Https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:AMU+GOB101+2018_T3/about 
 Ґендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі Https://study.ed-era.com/uk/courses/course/384 
 Конфліктна і гендерна чутливість у роботі з представниками/цями вразливих категорій 
Https://radnyk.org/treningi/onlajn-kurs-konfliktna-i-genderna-chutlyvist-u-roboti-z-predstavnykamy-czyamy-vrazlyvyh-
kategorij/ 
 Жіночий бізнес: шляхи розвитку та інструменти підтримки Https://courses.ed-era.com/courses/course-
v1:PLEDDG+CANADA101+2020/about# 
 Протидія торгівлі людьми в Україні Https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:edera_OSCE+ST101+ST101/about 

 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UNW+GENDER101+2020_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/101/2015_T2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:AMU+GOB101+2018_T3/about
https://study.ed-era.com/uk/courses/course/384
https://radnyk.org/treningi/onlajn-kurs-konfliktna-i-genderna-chutlyvist-u-roboti-z-predstavnykamy-czyamy-vrazlyvyh-kategorij/
https://radnyk.org/treningi/onlajn-kurs-konfliktna-i-genderna-chutlyvist-u-roboti-z-predstavnykamy-czyamy-vrazlyvyh-kategorij/
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:PLEDDG+CANADA101+2020/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:PLEDDG+CANADA101+2020/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_OSCE+ST101+ST101/about
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4. При розробці стратегічних і програмних документів Новоселицької громади враховувати 
гендерні розриви, виявлені у гендерному профілі, враховувати гендерні аспекти та підхід, 
що базується на правах людини виклики, пов’язані з COVID-19. Зокрема передбачити 
заходи спрямовані на: 
‒ при підготовці пропозицій допрогнозу місцевих бюджетів, складанні бюджетних 

запитів місцевим фінансовим органам та головним розпорядникам бюджетних коштів 
включати пропозиції з їх обґрунтуванням щодо коштів, необхідних для проведення 
заходів: з протидії поширенню коронавірусної інфекції, з підтримки жінок і чоловіків 
та/або їх груп, зокрема вразливих, під час пандемії, фінансування додаткових виплат 
різним групам працівників/ць бюджетного сектору з метою забезпечення їх потреб та 
можливостей; 

‒ застосовувати методологію гендерно-орієнтованого бюджетування при розробці та 
затвердженні бюджетних програм, бюджетних запитів, розподілу та перерозподілу 
бюджету, особливо з метою надання послуг та задоволення потреб під час пандемії та 
для подолання її наслідків.  

‒ розробити або внести зміни з урахуванням гендерного аспекту у Порядок розроблення, 
фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм та звітності про їх виконання;  

‒ недопущення зменшення фінансування тих програм, які спрямовані на допомогу 
вразливим групам жінок, на розширення прав та можливостей жінок, надання послуг 
постраждалим від насильства за ознакою статі, на виконання зобов’язань у сфері 
забезпечення гендерної рівності та прав людини, для спрямування їх на інші заходи. 

5. Для уточнення виявлених даних, систематичного відстеження змін та ухвалення 
гендерно чутливих рішень у сфері забезпечення гендерної рівності провести у 2022-2023 рр  

‒ провести аналіз ефективності заходів попередження та протидії поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 та інших допоміжних органів боротьби з 
коронавірусною хворобою на місцевому рівні; 

‒ провести оцінку гендерної чутливості послуг громади; 
‒ провести оцінку навчальних потреб спеціалістів та працівників ОМС; 
‒  провести гендерний аналіз бюджетних програм (за визначеним переліком) 

6. Розглянути можливість розробки «Програми забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків Новоселицької громади» із включенням проектів та заходів спрямованих 
на  

‒ посилення уваги до гендерної тематики, запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі; 

‒ передбачити фінансування заходів програми; 
‒ залучити до виконання заході впрограми громадські жіночі організації. 

7.  Для подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією COVID-19, врахування потреб та 
інтересів жінок і чоловіків (зокрема із числа вразливих груп) та забезпечення їх доступ до 
послуг у сфері забезпечення гендерної рівності), рекомендовано: 

 проводити консультації за результатами гендерного аналізу з консультативно-
дорадчими органами з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, експерт(к)ами, а також 
представниками/цями жіночих та інших правозахисних громадських організацій, 
зокрема представницями вразливих груп задля врахування їхніх потреб під час 
планування, реалізації та оцінки карантинних заходів і формування місцевої політики; 

 проводити інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на посилення уваги до 
гендерної тематики, зокрема, на сайті громади зробити тематичний розділ. 
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ДОДАТОК. НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ЗА СФЕРАМИ 

1.1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

Національні Цілі сталого 
розвитку 

5.6. Розширити економічні можливості жінок 

5.6.1. Співвідношення середньої заробітної плати жінок і 
чоловіків у 2025 р. - 83%, у 2030 р. - 85% 

5.6.2. Середньозважений індекс підприємницької діяльності 
жінок (Індекс політики щодо МСП) у 2025 р. - 2,5 бали, у 2030 
– 3,0 бали 

5.6.3. Рівень зайнятості жінок віком 25–44 роки, які мають 
дітей віком 3–5 років  у 2025 р. - 67%, у 2030 р. - 70% 

8.3. Підвищити рівень зайнятості населення 

8.3.1. Рівень зайнятості населення віком 20–64 роки у 2025 
р. - 68%, у 2030 р. - 70% 

8.4. Скоротити частку молоді, яка не працює, не навчається і 
не набуває професійних навичок 

8.4.1. Частка молоді, яка не працює, не навчається і не 
набуває професійних навичок, у загальній чисельності осіб 
віком 15–24 роки, у 2025 р. – 16,5%, у 2030 р. – 15,5% 

Конвенція ООН про 
ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо 
жінок, ст. 11 

 

Вживати заходів:  

щодо забезпечення на основі рівності чоловіків та жінок 
права на рівну винагороду, включаючи доплати, на рівне 
ставлення до праці рівної цінності та на рівний підхід до 
оцінювання якості роботи 

Національна стратегія у 
сфері прав людини, § 9 

створити умови для розширення економічних можливостей 
жінок, запровадити комплексні заходи з протидії всім 
формам професійної сегрегації за ознакою статі, зменшити 
розрив в оплаті праці жінок і чоловіків, нерівність у розподілі 
сімейних обов’язків. 

Закону України «Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків», ст. 17 

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї  

Жінкам і чоловікам забезпечуються рівні права та 
можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, 
підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець 
зобов'язаний: - створювати умови праці, які дозволяли б 
жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній 
основі; - забезпечувати жінкам і чоловікам можливість 
суміщати трудову діяльність із сімейними обов'язками; - 
здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при 
однаковій кваліфікації та однакових умовах праці; - вживати 
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заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я 
умов праці; - вживати заходів щодо унеможливлення 
випадків сексуальних домагань. Роботодавцям 
забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії 
пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за 
винятком специфічної роботи, яка може виконуватися 
виключно особами певної статі, висувати різні вимоги, 
даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які 
влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте 
життя, плани щодо народження дітей. Роботодавці можуть 
здійснювати позитивні дії, спрямовані на досягнення 
збалансованого співвідношення жінок і чоловіків у різних 
сферах трудової діяльності, а також серед різних категорій 
працівників. 

Державна соціальна 
програма забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків на період до 
2021 року 

●  урахування гендерного компонента в програмах 
економічного та соціального розвитку з урахуванням 
актуальних потреб галузей і регіонів; 

●  розширення переліку статистичних показників за 
ознакою статі з розбивкою за іншими основними 
ознаками (вік, місце проживання, інвалідність, 
соціально-економічний статус тощо); 

●  зменшення гендерного розриву в оплаті праці; 

●  удосконалення механізмів реалізації права на захист 
від дискримінації за ознакою статі тощо  

 

1.2. ОСВІТА 

Національні Цілі сталого 
розвитку  

збільшення частки чоловіків серед шкільних вчителів  до 
20% у 2025 р. та 25% - у 2030 р. 

Конвенція ООН про 
ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо 
жінок, ст. 10 

Створення: 

а) однакових умов  для  орієнтації  у  виборі  професії  або 
спеціальності,  для  доступу  до  освіти  і  одержання  дипло
мів у навчальних закладах усіх категорій як у сільських, так і 
у міських районах; ця  рівність забезпечується  в дошкільній, 
загальній, спеціальній і  вищій технічній  освіті, а  також 
в  усіх  видах професійної підготовки;  

b) доступу  до однакових програм навчання,  однакових 
іспитів, викладацького складу однакової 
кваліфікації,  шкільних приміщень і обладнання рівної якості  

ст. 21 Закону України 
“Про забезпечення 

створення рівних умов для жінок і чоловіків під час вступу до 
навчальних закладів, оцінки знань, надання грантів, позик 
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рівних прав та 
можливостей жінок та 
чоловіків 

студентам; виховання культури гендерної рівності, 
ненасильницької поведінки, взаємоповаги та рівного 
розподілу професійних і сімейних обов'язків між жінками та 
чоловіками  

Національна стратегія у 
сфері прав людини, §17 

забезпечення права на освіту, зокрема: забезпечити 
імплементацію принципів ненасильницької поведінки та 
недискримінації в освітній процес у закладах освіти, дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, формування у всіх 
учасників процесу цінностей та навичок толерантної 
поведінки, спілкування та взаємодії, запровадити систему 
освітніх послуг та відповідного інклюзивного освітнього 
середовища у закладах освіти для можливості реалізації 
особами з особливими освітніми потребами права на якісну 
та доступну освіту; забезпечити відповідність діяльності 
закладів освіти принципам поваги до прав людини та її 
гідності  

Державна стратегія 
регіонального розвитку  

забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами 
та дітей, які проживають у сільських населених пунктах  

Державна соціальна 
програма забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків на період до 
2021 року 

Розширення переліку статистичних показників за ознакою 
статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце 
проживання, інвалідність, соціально-економічний статус 
тощо) 

 

1.3. ОХОРОНА ЗДОРОВЬЯ 

Національні Цілі сталого 
розвитку  

●  Знизити материнську смертність 

●  Знизити передчасну смертність від неінфекційних  
захворювань. Індикатор 3.4.1., 3.4.2. Кількість 
смертей жінок та чоловіків від церебро-васкулярних 
хвороб у віці 30–59 років, на 100 000 жінок 
відповідного віку 

●  Знизити на чверть передчасну  смертність населення, 
у тому числі  за рахунок впровадження інноваційних 
підходів до   діагностики захворювань. Індикатори 
3.5.1. (а) та 3.5.2. (б) Середня  очікувана   тривалість  
життя чоловіків  та жінок при досягненні  15 років 

Конвенція ООН про 
ліквідацію всіх форм 

Вживати  усіх  відповідних  заходів  для  
ліквідації дискримінації щодо жінок у галузі зайнятості, з тим 
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дискримінації щодо 
жінок 

 

 

 

 

 

 

 

 

щоб забезпечити на основі рівності  чоловіків  і  жінок  рівні  
права, зокрема: 

h) доступ до спеціальної інформації освітнього характеру  
для сприяння   забезпеченню здоров'я  і  добробуту  сімей,  
включаючи інформацію та консультації про планування 
розміру сім'ї 

d) забезпечувати жінкам особливий захист у період  
вагітності на тих видах робіт, шкідливість яких для здоров’я   
доведена 

f) право   на  охорону здоров’я та  безпечні  умови  праці, 
включаючи захист репродуктивної функції 

вживати  усіх  відповідних  заходів  для  
ліквідації  дискримінації щодо жінок у галузі охорони 
здоров’я,  з тим щоб забезпечити на основі рівності чоловіків 
і жінок доступ до медичного обслуговування, зокрема в 
тому, що стосується планування розміру сім'ї 

заходи  для  ліквідації  дискримінації щодо жінок у галузі 
охорони здоров'я,  з тим щоб забезпечити на основі рівності 
чоловіків і жінок доступ до медичного обслуговування, 
зокрема в тому, що стосується планування розміру сім'ї, а 
також забезпечують жінкам відповідне обслуговування в 
період вагітності,  пологів і  післяпологовий  період,  
надаючи,  коли  це  необхідно,  безплатні   послуги,   а  також  
відповідне  харчування  в  період  вагітності та годування.  

Концепція комунікації у 
сфері гендерної рівності 

●  Підвищення рівня обізнаності суспільства щодо 
індивідуально-психологічних та фізіологічних 
особливостей жіночої і чоловічої статі, а також 
сприяння рівному доступу обох статей до медичних 
послуг у закладах охорони здоров’я 

●  Турбота про здоров’я, зокрема репродуктивне, 
тривалість життя та добробут жінок і чоловіків, 
зокрема інформування щодо профілактики 
онкологічних та інших тяжких захворювань та 
інформаційна протидія поширенню шкідливих 
звичок. 

Основи законодавства 
України про охорону 
здоров'я 

 

 

 

Містить непрямі пріоритети, пов’язані з гендерною рівністю, 
зокрема:  

●  дотримання прав і свобод людини і громадянина в 
сфері охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з 
ними державних гарантій; 

●  гуманістична спрямованість, забезпечення 
пріоритету загальнолюдських цінностей над 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2020-%D1%80?find=1&text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2020-%D1%80?find=1&text=%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F#n8
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класовими, національними, груповими або 
індивідуальними інтересами, підвищений медико-
соціальний захист найбільш вразливих верств 
населення; 

●  рівноправність громадян, демократизм і 
загальнодоступність медичної і реабілітаційної 
допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров'я; 

●  держава сприяє утвердженню здорового способу 
життя населення шляхом поширення наукових знань 
з питань охорони здоров'я, організації медичного, 
екологічного і фізичного виховання, здійснення 
заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної 
культури населення, створення необхідних умов, в 
тому числі медичного контролю, для заняття 
фізкультурою, спортом і туризмом, розвиток мережі 
лікарсько-фізкультурних закладів, профілакторіїв, 
баз відпочинку та інших оздоровчих закладів, на 
боротьбу із шкідливими для здоров'я людини 
звичками, встановлення системи соціально-
економічного стимулювання осіб, які ведуть 
здоровий спосіб життя тощо. 

Закон України «Про 
підвищення доступності 
та якості медичного 
обслуговування у 
сільській місцевості», ст. 
3 

Містить непрямі пріоритети, пов’язані з гендерною рівністю, 
зокрема:  

●  Підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості є одним із 
пріоритетних напрямів державної політики у сферах 
охорони здоров’я та регіонального розвитку 

●  Створення рівних можливостей для доступа 
територіальних громад до підтримки, передбаченої 
загальнодержавними, регіональними та місцевими 
програмами розвитку охорони здоров’я у сільській 
місцевості 

●  Сприяння дієвій просвітницькій роботі серед 
населення щодо активної соціальної орієнтації на 
здоровий спосіб життя шляхом формування традицій 
і культури здорового способу життя, престижності 
здоров’я, залучення населення до активних занять 
фізичною культурою і спортом для збереження 
здоров’я та активного довголіття 

Національна стратегія у 
сфері прав людини, §14 

Містить непрямі пріоритети, пов’язані з гендерною рівністю, 
зокрема:  
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●  забезпечити гарантований обсяг медичних послуг 
населенню; 

●  впровадити ефективну систему реабілітації у сфері 
охорони здоров’я, забезпечити гарантований обсяг 
медичних та реабілітаційних послуг для населення; 
зменшити інвалідизацію населення, забезпечити 
подовження активного здорового способу життя;  

●  створити умови для збереження психічного здоров’я 
населення, впровадження послуг з психічного 
здоров’я в територіальних громадах; впровадження 
програм з основ психічного здоров’я дітей в закладах 
освіти; 

●  забезпечити навчання медичного персоналу 
стосовно прав людини у сфері охорони здоров’я, 
зокрема на доступ до якісної медичної допомоги, 
автономії пацієнтів, права на приватність, повагу до 
гідності, права на інформування у доступній формі, 
вільний вибір надавача послуг, вибір варіантів 
лікування або відмову від лікування, гідну смерть 
тощо; 

●  підвищити обізнаність населення про право на 
здоров’я; запровадити ефективні механізми захисту 
прав пацієнтів; 

●  забезпечити профілактику та своєчасне виявлення 
неінфекційних хвороб, зменшити рівень смертності 
від неінфекційних хвороб та травм; 

●  впровадити ефективний контроль та зменшити 
захворюваність від інфекційних хвороб (у тому числі 
туберкульозу та ВІЛ) тощо 

Державна  соціальна 
програма забезпечення  
рівних  прав  та 
можливостей жінок і 
чоловіків на період до 
2021 року та план 
заходів її реалізації 

●  розроблення та розповсюдження статистично-
аналітичних матеріалів  з питань рівності у галузі 
охорони здоров’я 

●  проведення заходів з інформування внутрішньо 
переміщених осіб щодо можливостей доступу до 
медичних послуг 

●  задоволення потреб жителів сільської місцевості, 
зокрема жінок з інвалідністю,  похилого віку у 
базових соціальних послугах, послугах з охорони 
здоров’я 

Державна стратегія у 
сфері протидії ВІЛ-

●  дотримання прав людини та недопущення 
дискримінації за станом здоров’я, віком, соціальним 
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інфекції/СНІДу, 
туберкульозу та 
вірусним гепатитам на 
період до 2030 року 

статусом, сексуальною орієнтацією, ґендерною 
ідентичністю, родом занять та іншими ознаками і 
забезпечення рівності, в тому числі ґендерної, та 
реалізації прав і свобод людини незалежно від цих 
ознак; 

 

1.4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  

Національні Цілі сталого 
розвитку 

1.1. Скоротити в 4 рази рівень бідності, зокрема шляхом 
ліквідації її крайніх форм 

Частка населення, чиї середньодушові еквівалентні сукупні 
витрати є нижчими за фактичний (розрахунковий) 
прожитковий мінімум, у 2025 році повинна становити 20%, у 
2030 – 15% 

1.2. Збільшити охоплення бідного населення адресними 
програмами соціальної підтримки 

Частка бідних, які охоплені державною соціальною 
підтримкою, в загальній чисельності бідного населення,  у 
2025 році повинна становити 75%, у 2030 – 85% 

1.3. Підвищити життєстійкість соціально вразливих верств 
населення 

Співвідношення рівнів бідності домогосподарств з дітьми та 
домогосподарств без дітей, повинно скоротитися у 2025 
році – до 1,40 рази, у 2030 – 1, 27 рази 

Конвенція ООН про 
ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо 
жінок, ст. 3 

 

 

ст. 12 

 

Вжити заходи: 

в  усіх галузях, і  зокрема  в політичній, соціальній, 
економічній і культурній, всіх відповідних заходів,   
включаючи  законодавчі,  щодо  забезпечення  всебічного 
розвитку та прогресу жінок,  з тим щоб гарантувати їм 
здійснення і користування  правами  людини  та  основними  
свободами  на основі рівності з чоловіками 

Забезпечити: 

жінкам відповідне обслуговування в період вагітності, 
пологів і  післяпологовий  період,  надаючи,  коли  це  
необхідно, безплатні послуги,   а  також  відповідне  
харчування  в  період вагітності та годування 

Національна стратегія у 
сфері прав людини, §18 

Забезпечення прав дитини 

запровадити доступні медичні, освітні,  соціальні, юридичні 
послуги, що базуються на забезпеченні найкращих інтересів 
дитини 
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забезпечити інформування населення, зокрема батьків і 
дітей, про заходи та послуги, якими вони можуть 
скористатися для захисту прав і найкращих інтересів дитини 

послуги для дітей та сімей з дітьми є доступними і 
відповідають їх потребам 

Державна соціальна 
програма забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків на період до 
2021 року 

Розширення переліку статистичних показників за ознакою 
статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце 
проживання, інвалідність, соціально-економічний статус 
тощо) 

 

1.5. КУЛЬТУРА 

Закон України «Про 
культуру» 

гарантування прав громадян у сфері культури; створення 
умов для творчого розвитку особистості, підвищення 
культурного рівня, естетичного виховання громадян, 
доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва; 
доступу громадян до культурних благ  

Концепція реформування 
системи забезпечення  
населення культурними 
послугами (схвалена 
розпорядженням КМУ від 
23.01.2019 №27-р.) 

 

забезпечення доступності та належна якість культурних 
послуг для всіх, хто їх потребує; забезпечення рівного 
права кожного брати участь у культурному житті громади, 
забезпечення задоволення культурних потреб громадян 
незалежно від їх вікової та дохідної стратифікації шляхом 
забезпечення рівного доступу до базового набору якісних 
культурних послуг  

ст. 30 Конвенції про права 
людей з інвалідністю, 
ратифікована Україною у 
2009 році; 

забезпечення права людей з інвалідністю брати участь 
нарівні з іншими в культурному житті 

Державна стратегія 
регіонального розвитку на 
2021-2027 роки 

забезпечення доступності та пристосованості приміщень 
закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, 
культури та інших закладів для всіх категорій населення, в 
тому числі осіб з інвалідністю; забезпечення доступності 
об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення; забезпечення 
збору даних з розподілом за ознакою статі, віком, місцем 
проживання та іншими необхідними ознаками для їх 
врахування під час розроблення програм і планів 
регіонального та місцевого розвитку, а також формування 
бюджетів тощо.  



 
 

67 
 

Державна соціальна 
програма забезпечення 
рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків на період 
до 2021 року 

Розширення переліку статистичних показників за ознакою 
статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, 
місце проживання, інвалідність, соціально-економічний 
статус тощо) 

 

1.6. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 

Конвенція ООН про 
ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо 
жінок, ст. 5 

 

 

 

ст. 10 

 

 

 

ст. 13 

Вжити усіх відповідних заходів з метою: 

змінити  соціальні та культурні моделі поведінки чоловіків  

і жінок для досягнення  викоренення  забобонів,  звичаїв  та  
всіх інших   проявів,   що   ґрунтуються  на  ідеї  
неповноцінності  чи зверхності однієї із статей або 
стереотипності  ролі  чоловіків  і жінок 

Забезпечити на основі рівності чоловіків і жінок: 

однакові   можливості  активно  брати  участь  у  заняттях 
спортом і фізичною підготовкою 

 Ліквідації дискримінації щодо жінок в інших сферах 
економічного та соціального життя,  з  тим  щоб  
забезпечити  на  основі рівності чоловіків і жінок рівні 
права: 

брати участь у заходах,  пов'язаних  з  відпочинком, заняттям 
спортом та в усіх галузях культурного життя 

Національна стратегія у 
сфері прав людини, §8 

Містить непрямі пріоритети, пов’язані з гендерною рівністю, 
зокрема, забезпечення  безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
об’єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та 
зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних 
можливостей, здібностей та інтересів - до освіти, праці, 
культури, фізичної культури і спорту 

Державна стратегія 
регіонального розвитку 
на 2021-2027 роки 

Містить непрямі пріоритети, пов’язані з гендерною рівністю, 
зокрема в частині доступності послуг для осі із інвалідністю.  

Завдання за напрямом “Формування здорової нації та 
створення належних умов для розвитку системи 
закладів фізичної культури і спорту, в тому числі для осіб 
з інвалідністю” 

1. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на 
рівні територіальних громад, зокрема шляхом розширення 
мережі закладів фізичної культури і спорту. 
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2. Забезпечення проведення інформаційної кампанії з 
популяризації здорового способу життя із залученням 
громадських об’єднань, державних та громадських діячів, 
відомих спортсменів та митців. 

3. Здійснення заходів щодо модернізації наявної 
матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, облаштування її необхідним обладнанням та 
інвентарем з урахуванням сучасних вимог до організації 
навчально-тренувального процесу. 

4. Сприяння створенню спортивної інфраструктури для 
занять фізичною культурою і спортом. 

5. Впровадження нових форм організації спортивної роботи 
шляхом створення спортивних клубів, комунальних центрів 
олімпійської підготовки, штатних команд резервного 
спорту. 

6. Сприяння функціонуванню діючих та утворенню нових 
місцевих центрів з фізичної культури і спорту для осіб з 
інвалідністю, фізкультурно-спортивних та фізкультурно-
реабілітаційних клубів для осіб з інвалідністю. 

7. Здійснення організаційно-практичних заходів щодо 
залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною 
культурою, спортом та фізкультурно-спортивною 
реабілітацією на місцях. 

8. Здійснення заходів щодо збереження мережі дитячо-
юнацьких спортивних шкіл для осіб з інвалідністю, 
спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл для осіб 
з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського 
резерву, сприяння відкриттю нових відділень для дітей з 
інвалідністю у дитячо-юнацьких спортивних школах, у тому 
числі комунальної форми власності. 

9. Забезпечення безперешкодного доступу осіб з 
інвалідністю до об’єктів фізкультурно-спортивного та 
реабілітаційного призначення. 

Стратегія розвитку 
фізичної культури і 
спорту на період до 2028 
року 

Містить непрямі пріоритети, пов’язані з гендерною рівністю, 
зокрема: 

●  формування у населення культури здорового 
способу життя, створення умов для розвитку сучасної 
і доступної спортивно-оздоровчої інфраструктури, 
збільшення кількості населення, яке регулярно 
займається руховою активністю 
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●  доступність для кожної людини, зокрема осіб з 
інвалідністю, розгалуженої мережі спортивної 
інфраструктури світового рівня  

●  забезпечення рухової активності населення як 
запобіжного засобу розвитку неінфекційних хвороб 
та фізкультурно-спортивної реабілітації для 
відновлення власної дієздатності  

●  формування мережі сучасних та привабливих 
спортивних споруд за місцем проживання, у місцях 
масового відпочинку, що повинні бути 
легкодоступними для різних верств населення, 
зокрема для осіб з інвалідністю 

●  впровадження прогресивних інструментів розвитку 
сфери фізичної культури і спорту шляхом (зокрема,  
розроблення механізму відстеження фізичної 
активності людей різних груп населення із шкільних 
років, що дасть змогу спрогнозувати можливий 
потенціал дитини у різних видах спорту) 

●  запровадження нового пілотного проекту “Гроші 
ходять за послугою” з метою надання населенню 
доступних та високоякісних фізкультурно-
оздоровчих послуг (зокрема, створення реєстру 
надавачів фізкультурно-оздоровчих та спортивно-
тренувальних послуг) 

План заходів щодо 
реалізації Національної 
стратегії з оздоровчої 
рухової активності в 
Україні на період до 2025 
року “Рухова активність - 
здоровий спосіб життя - 
здорова нація” 

Містить непрямі пріоритети, пов’язані з гендерною рівністю, 
зокрема: 

●  Формування інфраструктури сучасних і привабливих 
спортивних споруд за місцем проживання, у місцях 
масового відпочинку громадян, на базі закладів 
загальної середньої освіти, що повинні бути 
легкодоступні для різних верств населення, 
насамперед малозабезпечених осіб 

●  Збільшення кількості загальнодоступних спортивних 
заходів для активного сімейного відпочинку в місцях 
масового відпочинку громадян;  

●  Запровадження оцінки якості послуг з оздоровчої 
рухової активності, що надаються відповідними 
суб’єктами господарювання 

●  Запровадження системи моніторингу основних 
показників рухової активності різних вікових та 
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соціальних верств населення, стимулюючих та 
стримуючих чинників 

Державна соціальна 
програма забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків на період до 
2021 року 

Розширення переліку статистичних показників за ознакою 
статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце 
проживання, інвалідність, соціально-економічний статус 
тощо) 

 

1.7. ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА, ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

Національні Цілі сталого розвитку  Ціль 5. Гендерна рівність. Завдання 5.2. Знизити 
рівень гендерно зумовленого та домашнього 
насильства, забезпечити ефективне запобігання 
його проявам та своєчасну допомогу 
постраждалим 

Індикатори: Частка жінок віком 15–49 років, які 
пережили принаймні одну з форм фізичного 
та/або сексуального насильства, % 

Кількість звернень щодо насильства в сім’ї, тис. 

Конвенція ООН про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо жінок 

Держави-сторони засуджують дискримінацію 
щодо жінок в усіх їх формах,   погоджуються   
негайно   всіма   відповідними   заходами 
здійснювати  політику ліквідації дискримінації 
щодо жінок    

Держави-сторони вживають усіх відповідних 
заходів,  включаючи законодавчі,  щодо  
припинення  всіх  видів  торгівлі  жінками  та  
використання проституції жінок.  

Закон України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» 
(2018) 

визначає організаційно-правові засади 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
основні напрями реалізації державної політики у 
сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству, спрямовані на захист прав та 
інтересів осіб, які постраждали від такого 
насильства. 

Закон України “Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків» 

 

містить статті з запобігання та протидії 
насильству за ознакою статі, у тому числі всім 
проявам насильства стосовно жінок 
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Національна стратегія у сфері прав 
людини 

§ 10. Запобігання та протидія 
насильству за ознакою статі, 
експлуатації, торгівлі людьми 

 

Стратегічна ціль – функціонує ефективна система 
запобігання та протидії насильству за ознакою 
статі, експлуатації, торгівлі людьми; постраждалі 
від насильства за ознакою статі, торгівлі людьми, 
трудової та інших видів експлуатації мають 
доступ до ефективних засобів захисту, якісної та 
комплексної допомоги. 

Основні показники: 

●  кількість осіб, яким встановлено статус 
особи, що постраждала від торгівлі 
людьми; 

●  кількість служб підтримки постраждалих 
осіб, зокрема притулків для 
постраждалих від насильства за ознакою 
статі; 

●  кількість кримінальних проваджень щодо 
насильства за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, які розглянуто з 
постановленням вироку; 

●  рівень обізнаності населення щодо 
механізмів запобігання та протидії 
торгівлі людьми; 

●  кількість звернень до державної установи 
«Урядовий контактний центр» від осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми, 
насильства за ознакою статі, або 
перебували під загрозою вчинення такого 
насильства 

Національний  план дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
“Жінки, мир, безпека” на період до 
2025 року» 

 

Національний план спрямований на 
забезпечення: 

●  участі жінок у прийнятті рішень; 

●  стійкості до безпекових викликів; 

●  постконфліктного відновлення і 
перехідного правосуддя; 

●  протидії насильству за ознакою статі та 
сексуальному насильству, пов’язаному з 
конфліктом; 

●  посилення інституційної спроможності 
виконавців Національного плану. 
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●  Особливу увагу приділено потребам 
різних груп жінок і чоловіків, дівчат і 
хлопців, постраждалих від конфлікту, а 
також системному інформуванню щодо їх 
прав і стану виконання Національного 
плану. 

Державна соціальна програма 
забезпечення рівних прав  

та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2021 року 

Метою Програми є удосконалення механізму 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та 
впровадження європейських стандартів рівності, 
у т.ч. протидія дискримінації за ознакою статі та 
дискримінації більше ніж за однією ознакою, 
зокрема удосконалення механізму реалізації 
права на захист від дискримінації за ознакою 
статі та дискримінації за кількома ознаками, 
однією з яких є ознака статі, розгляду випадків 
такої дискримінації та вжиття відповідних 
заходів за його результатами; 

 

1.8. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

Національна стратегія у 
сфері прав людини, §8 

забезпечити безперешкодний доступ осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення до об’єктів фізичного 
оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з 
урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та 
інтересів  

Державна стратегія 
регіонального розвитку 
на 2021-2027 роки 

містить завдання опосередковано пов’язані з питаннями 
гендерної рівності.  

Завдання за напрямом “Посилення інтегруючої ролі 
агломерацій та великих міст» 

Забезпечення повного покриття територій агломерацій, 
великих міст та населених пунктів, що межують з ними, 
сучасними засобами мобільного зв’язку і швидкісного 
інтернету з метою спрощення доступу громадян до 
адміністративних, соціальних і комерційних послуг. 

Завдання за напрямом “Розвиток інфраструктури 
надання адміністративних послуг” 

Забезпечення розбудови мережі центрів надання 
адміністративних послуг і надання відповідної підтримки 
органам місцевого самоврядування для створення таких 
центрів, їх утримання, надання якісних послуг. 
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1.9. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

Національні Цілі сталого 
розвитку 

5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 
можливостей усіх жінок та дівчат 

5.4. Забезпечити рівні можливості представництва на вищих 
рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному житті  

5.4.2. Частка жінок серед депутатів обласних рад та місцевих 
рад міст обласного значення у 2025 та 2030 рр. - 30% 

 

Національна стратегія у 
сфері прав людини 

§ 8. Запобігання та протидія дискримінації 

§ 9. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків 

забезпечити врахування потреб різних груп жінок і чоловіків 
під час розроблення проектів нормативно-правових актів, 
загальнодержавних стратегій розвитку, стратегій розвитку 
областей, міст, об’єднаних територіальних громад; 

забезпечити застосування комплексного гендерного 
підходу до формування, моніторингу та оцінки державної 
політики у всіх сферах життя суспільства; 

запровадити комплексні заходи щодо подолання 
дискримінації за ознакою статі, зокрема гендерних 
стереотипів; 

Конвенція ООН про 
ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо 
жінок, ст. 7 

 

 

 

 

Забезпечити жінкам на рівних умовах  з  
чоловіками право:  

     a) голосувати  на  всіх  виборах  і публічних референдумах 
та бути обраними до всіх публічно виборних органів;  

     b) брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду  
та займати державні посади,  а також здійснювати всі 
державні функції на всіх рівнях державного управління;  

     c) брати  участь  у  діяльності  неурядових   організацій   і 
асоціацій,  що  займаються  проблемами громадського та 
політичного життя країни. 

Пекінська декларація і 
Платформа дій 

23. Забезпечення   жінкам   і   дівчатам  можливості  повного 
користування всіма правами й основними свободами 
людини і  вживати дієвих заходів проти порушення цих прав 
і свобод;  

24. Ужити  всіх  необхідних  заходів для ліквідації всіх форм 
дискримінації по відношенню до жінок  і  дівчат  і  усунення  
всіх перешкод  на  шляху досягнення рівності між 
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чоловіками та жінками, поліпшення становища жінок і 
розширення їхніх прав;  

25. Домагатися всебічної участі чоловіків в усіх  зусиллях  з 
досягнення рівності; 

29. Попереджати й  усувати  будь-які  форми  насильства  
щодо жінок і дівчат. 

Закон України “Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків”  

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків спрямована на: 

утвердження ґендерної рівності; 

недопущення дискримінації за ознакою статі; 

застосування позитивних дій; 

забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті 
суспільно важливих рішень; 

забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо 
поєднання професійних та сімейних обов'язків; 

 

Державна соціальна 
програма забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків на період до 
2021 року 

Програма передбачає реалізацію наступних пріоритетів: 

- урахування гендерного компонента в програмах 
економічного та соціального розвитку з урахуванням 
актуальних потреб галузей і регіонів; 

- розширення переліку статистичних показників за ознакою 
статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце 
проживання, інвалідність, соціально-економічний статус 
тощо); 

підвищення професійного рівня державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: 

- зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної 
служби та управління людськими ресурсами; 

протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації 
більше ніж за однією ознакою, зокрема удосконалення 
механізму реалізації права на захист від дискримінації за 
ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, 
однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої 
дискримінації та вжиття відповідних заходів за його 
результатами; 

Указ Президента України 
від 26 липня 2005 р. № 
1135/2005 «Про 

становити, що посадові особи міністерств, інших 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, на яких 
покладається виконання обов'язків щодо забезпечення 
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вдосконалення роботи 
центральних та місцевих 
органів виконавчої влади 
щодо забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків»  

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організовують 
у межах своїх повноважень роботу відповідних органів 
виконавчої влади стосовно: 

забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та 
можливостей у відповідній сфері діяльності; 

співробітництва з громадськими організаціями, зокрема 
громадськими жіночими організаціями, для узагальнення 
інформації щодо стану забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та визначення шляхів 
запобігання виникненню дискримінації за ознакою статі; 

сприяння створенню рівних умов для поєднання жінками і 
чоловіками професійних і сімейних обов'язків, у тому числі 
шляхом розвитку соціальних послуг; 

здійснення заходів, спрямованих на формування гендерної 
культури населення, провадження відповідної 
інформаційно-пропагандистської діяльності; 

забезпечення додержання законодавства щодо рівності 
прав та можливостей жінок і чоловіків; 

розгляду та проведення аналізу звернень громадян з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

організації систематичного навчання посадових осіб 
центральних та місцевих органів виконавчої влади із 
зазначених питань; 

впровадження гендерних підходів до організації роботи 
центральних та місцевих органів виконавчої влади з 
урахуванням досвіду інших держав. 

Типове положення про 
громадську раду при 
центральному, 
місцевому органі 
виконавчої влади, 
затверджене постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 15 жовтня 
2004 р. № 1378, п. 1 

громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який 
утворюється при міністерстві, іншому центральному органі 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевій державній адміністрації з метою здійснення 
координації заходів, пов’язаних із забезпеченням 
проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики 

 

1.10. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

Національні Цілі сталого 
розвитку 

5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і 
можливостей усіх жінок та дівчат 
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5.1. Створити умови для ліквідації всіх форм дискримінації 
щодо жінок і дівчат 

 

Національна стратегія у 
сфері прав людини 

§ 8. Запобігання та протидія дискримінації 

§ 9. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків 

забезпечити врахування потреб різних груп жінок і чоловіків 
під час розроблення проектів нормативно-правових актів, 
загальнодержавних стратегій розвитку, стратегій розвитку 
областей, міст, об’єднаних територіальних громад; 

забезпечити застосування комплексного гендерного 
підходу до формування, моніторингу та оцінки державної 
політики у всіх сферах життя суспільства; 

запровадити комплексні заходи щодо подолання 
дискримінації за ознакою статі, зокрема гендерних 
стереотипів; 

 

Конвенція ООН про 
ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо 
жінок, ст. 7 

 

 

 

 

Забезпечити жінкам на рівних умовах  з  
чоловіками право:  

     a) голосувати  на  всіх  виборах  і публічних референдумах 
та бути обраними до всіх публічно виборних органів;  

     b) брати участь у формуванні та здійсненні політики уряду  
та займати державні посади,  а також здійснювати всі 
державні функції на всіх рівнях державного управління;  

     c) брати  участь  у  діяльності  неурядових   організацій   і 
асоціацій,  що  займаються  проблемами громадського та 
політичного життя країни. 

Пекінська декларація і 
Платформа дій 

23. Забезпечення   жінкам   і   дівчатам  можливості  повного 
користування всіма правами й основними свободами 
людини і  вживати дієвих заходів проти порушення цих прав 
і свобод;  

24. Ужити  всіх  необхідних  заходів для ліквідації всіх форм 
дискримінації по відношенню до жінок  і  дівчат  і  усунення  
всіх перешкод  на  шляху досягнення рівності між 
чоловіками та жінками, поліпшення становища жінок і 
розширення їхніх прав;  

25. Домагатися всебічної участі чоловіків в усіх  зусиллях  з 
досягнення рівності; 
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29. Попереджати й  усувати  будь-які  форми  насильства  
щодо жінок і дівчат. 

Закон України “Про 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків”  

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків спрямована на: 

утвердження ґендерної рівності; 

недопущення дискримінації за ознакою статі; 

застосування позитивних дій; 

забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті 
суспільно важливих рішень; 

забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо 
поєднання професійних та сімейних обов'язків; 

 

Державна соціальна 
програма забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків на період до 
2021 року 

Програма передбачає реалізацію наступних пріоритетів: 

- урахування гендерного компонента в програмах 
економічного та соціального розвитку з урахуванням 
актуальних потреб галузей і регіонів; 

- розширення переліку статистичних показників за ознакою 
статі з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце 
проживання, інвалідність, соціально-економічний статус 
тощо); 

підвищення професійного рівня державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: 

- зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної 
служби та управління людськими ресурсами; 

протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації 
більше ніж за однією ознакою, зокрема удосконалення 
механізму реалізації права на захист від дискримінації за 
ознакою статі та дискримінації за кількома ознаками, 
однією з яких є ознака статі, розгляду випадків такої 
дискримінації та вжиття відповідних заходів за його 
результатами; 

Указ Президента України 
від 26 липня 2005 р. № 
1135/2005 «Про 
вдосконалення роботи 
центральних та місцевих 
органів виконавчої влади 
щодо забезпечення 
рівних прав та 

становити, що посадові особи міністерств, інших 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, на яких 
покладається виконання обов'язків щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організовують 
у межах своїх повноважень роботу відповідних органів 
виконавчої влади стосовно: 
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можливостей жінок і 
чоловіків»  

забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та 
можливостей у відповідній сфері діяльності; 

співробітництва з громадськими організаціями, зокрема 
громадськими жіночими організаціями, для узагальнення 
інформації щодо стану забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та визначення шляхів 
запобігання виникненню дискримінації за ознакою статі; 

сприяння створенню рівних умов для поєднання жінками і 
чоловіками професійних і сімейних обов'язків, у тому числі 
шляхом розвитку соціальних послуг; 

здійснення заходів, спрямованих на формування гендерної 
культури населення, провадження відповідної 
інформаційно-пропагандистської діяльності; 

забезпечення додержання законодавства щодо рівності 
прав та можливостей жінок і чоловіків; 

розгляду та проведення аналізу звернень громадян з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

організації систематичного навчання посадових осіб 
центральних та місцевих органів виконавчої влади із 
зазначених питань; 

впровадження гендерних підходів до організації роботи 
центральних та місцевих органів виконавчої влади з 
урахуванням досвіду інших держав. 

Типове положення про 
громадську раду при 
центральному, 
місцевому органі 
виконавчої влади, 
затверджене постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 15 жовтня 
2004 р. № 1378, п. 1 

громадська рада є консультативно-дорадчим органом, який 
утворюється при міністерстві, іншому центральному органі 
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевій державній адміністрації з метою здійснення 
координації заходів, пов’язаних із забезпеченням 
проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики 

 

 

 

 

 

 


