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Законодавче підґрунтя змін та доповнень до  Наказу 75

Конституція України

Закон України «Про 
забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і 
чоловіків»

Закон України «Про засади 
запобігання та протидії 

дискримінації в Україні»

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

Закон України «Про органи 
самоорганізації населення»



Законодавче підґрунтя змін та доповнень до  Наказу 75

Постанова КМУ від 11 квітня 2018 р. № 
273 «Про затвердження Державної
соціальної програми забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків на період до 2021 року»

Розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 
р. № 113-р «Про затвердження

Національного плану дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

“Жінки, мир, безпека” на період до 2020 
року»

Розпорядження КМУ від 5 вересня 2018 
р. № 634-р «Про затвердження

Національного плану дій з виконання
рекомендацій, викладених у заключних
зауваженнях Комітету ООН з ліквідації
дискримінації щодо жінок до восьмої

періодичної доповіді України про 
виконання Конвенції про ліквідацію всіх

форм дискримінації щодо жінок на 
період до 2021 року»



Основні зміни, що пропонуються до тексту Наказу 75

ґендерний аналіз ґендерні аспекти

ґендерно 
орієнтований підхід у 
бюджетному процесі

ґендерний розрив

ґендерна статистика ґендерно-чутливі 
показники

жінки та чоловіки 
різних груп

оцінка ґендерного 
впливу



Основні зміни, що пропонуються до тексту Наказу 75

недискримінація та рівність 

комплексний ґендерний підхід 



Основні зміни, що пропонуються до тексту Наказу 75

аналітична частина, 
враховуючи дані 

розподілені за ознакою 
статі, віку та інших 

характеристик

сценарії розвитку 
об’єднаної 

територіальної громади
оцінка ґендерного впливу

стратегічне бачення 
розвитку об’єднаної 

територіальної громади 
на відповідний період

стратегічні та 
оперативні цілі та 
завдання розвитку 

об’єднаної 
територіальної громади 
на відповідний період

аналіз відповідності 
положень місцевої 

стратегії Державній 
стратегії регіонального 

розвитку України та 
регіональній стратегії 

розвитку

етапи та механізми 
реалізації місцевої 

стратегії

моніторинг та оцінка 
результативності 

реалізації місцевої 
стратегії



вивчення та оцінка 
чинного законодавства та проектів НПА на 

дотримання принципу рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків

Ґендерний аналіз НПА



Ґендерний аналіз НПА

Розуміння
ґендерних
проблем у 
конкретній 

сфері 

Оцінка впливу 
конкретного 

закону на 
ґендерні групи

Включення 
ґендерно

орієнтованих 
заходів

Розробка 
індикаторів для 

вимірювання 
впливу на 

ґендерні групи



Розуміння ґендерних проблем 
у конкретній сфері 

оцінка поточної 
ситуації та 

потреб жінок і 
чоловіків

збір даних 
(ґендерна

статистика, 
додаткові дані)

взаємодія із 
заінтересовани
ми сторонами

узагальнення 
інформації



Оцінка впливу конкретного закону 
на ґендерні групи

виявлення груп 
населення, що є 
бенефіціарами
(прямими або 
непрямими)

вимір впливу 
(представництво, 
ресурси, права, 

реалії)



Включення 
ґендерно орієнтованих заходів

Розробка індикаторів 
для вимірювання впливу 

на ґендерні групи

кількісні якісні



Ґендерно-правова
експертиза

Аналіз Оцінка 
впливу

Висновок та 
рекомендації



Дякуємо за увагу!
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