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ВСТУП
Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» (АМУ) розпочала роботу
в сфері гендерної рівності ще у 2010 році і стала однією з перших організацій в Україні, що почали просувати
питання гендерної політики на місцевому рівні та організовувати просвітницькі заходи для представників
місцевого самоврядування. Тоді лише кілька громад могли поділитися з іншими своїм досвідом в цій сфері. В
2020 році для підбиття певних підсумків своєї роботи, а також реалізації загальнодержавної політики з гендерної
рівності, спільно з партнерськими організаціями1 АМУ провела опитування з впровадження гендерної політики на
місцевому рівні. Участь в опитуванні взяли представники та представниці 839 громад – членів АМУ. Результати
опитування показали гендерно розрізнені дані щодо кількості жінок і чоловіків на ключових виборних посадах
місцевого самоврядування, кількість розроблених гендерних паспортів, кількість відповідальних за гендерну
політику осіб, жіночих рад, впроваджених ініціатив та практик в сфері гендерно орієнтованого бюджетування,
підтримки жіночого підприємництва, протидії домашньому насильству та інше.
Важливість проведеного опитування визнали представники Верховної Ради України, Урядова Уповноважена
з питань гендерної політики, різні міжнародні та місцеві організації, представники посольств інших держав,
Ради Європи, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Адже Україна має не лише національні,
а й міжнародні зобов’язання у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. А отримані
результати опитування свідчать про те, що на місцевому рівні є певний прогрес в цій сфері, але попереду
ще багато роботи.
Асоціація міст України за підтримки проєкту Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи
«Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні» зібрала корисну інформацію про гендерну
політику на місцевому рівні та створила спеціальний сайт: www.gender.auc.org.ua. Тут розміщено не
лише результати зазначеного опитування, а й корисну бібліотеку для місцевого самоврядування, перелік
нормативно-правових актів, перелік та мапу підписантів Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті
місцевих громад, новини, що стосуються місцевого самоврядування, та кращі практики.
У цій збірці ми наводимо окремі практики в сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків, надані представниками територіальних громад-членів АМУ, і запрошуємо Вас ознайомитися з
цим досвідом. Сподіваємося, що він надихне Вас на позитивні зміни в громаді, і у наступних збірках ми
прочитаємо про впроваджені Вами ініціативи.
1

Опитування проводилося в рамках проєкту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) спільно з проєктом «Посилення демократії та довіри на місцевому рівні в Україні», який виконується Асоціацією міст України (АМУ) та Конгресом місцевих
та регіональних влад Ради Європи, а також у співпраці з проєктом «Партнерство для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС) Федерації канадських
муніципалітетів.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ РІВНОСТІ ТА МІСЬКА
ПРОГРАМА «ГРОМАДА ЗА РІВНІСТЬ»
Вінницька міська рада
Вінницька міська рада (ВМР) впродовж багатьох років поступово впроваджує заходи із забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. У 2013 році місто Вінниця стало одним з перших міст в Україні,
що розробили гендерний портрет територіальної громади у співпраці з громадським сектором, Асоціацією
міст України та Федерацією канадських муніципалітетів. Гендерний портрет став основною для прийняття
рішень щодо подальшої роботи в сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
У 2017 році Вінницька міська рада ухвалила рішення «Про приєднання до Європейської Хартії рівності
жінок і чоловіків у житті місцевих громад» і стала першою в Україні, хто підписав даний документ.
У лютому 2019 року Вінницька міська рада затвердила Програму «Громада за рівність» для забезпечення
рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Документ розрахований до 2023 року. Метою нової Програми
є реалізація зобов’язань, які взяла на себе Вінницька міська рада в процесі приєднання до Європейської Хартії
рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, і які ґрунтуються на принципах дійсної рівності жінок і чоловіків
Вінницької громади. Програма враховує європейські стандарти у розвитку міста, з огляду на потреби, безпеку
та захист в рівній мірі для людей обох статей. У ній йдеться про протидію різним формам дискримінації,
викорінення стереотипів. Значна увага в документі приділена протидії домашньому насиллю – передбачено
створення місцевої телефонної «гарячої лінії», каналів комунікації через Viber, Facebook; формування єдиної
бази даних організацій, які надають послуги із захисту жертв домашнього насильства тощо.
Серед заходів програми заплановані навчання з питань гендерної політики, розроблення та впровадження стандартів
гендерно чутливої поведінки та недискримінаційних практик для представників органів місцевого самоврядування та інше.
Серед планів – провести гендерний аналіз поточної ситуації Вінницької територіальної громади, підготувати
гендерний профіль, використовуючи, зокрема, інструментарій, передбачений Хартією. Напрацювати
рекомендації по врахуванню потреб та інтересів осіб, які зазнають дискримінації чи зневаги з різних причин.
Протягом першого року реалізації програми “Громада за рівність” у Вінницькій міській раді спостерігається:
1. Зміна відношення службовців, що відповідають за прийняття рішень до гендерної політики
та її практичного впровадження. Від повного несприйняття, іноді поблажливого ставлення, до більш
відповідального;
2. В кожному з департаментів призначені відповідальні за гендерний компонент (відповідальна заступниця міського голови);
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3. Створена робоча група з гендерно орієнтованого бюджетування;
4. Прийняті гендерно-чутливі зміни до Регламенту виконавчих органів ВМР;
5. Прийнята політика недискримінації при працевлаштуванні: https://www.vmr.gov.ua/ContentLibrary/
ad2036d4-cfba-4c04-96c1-94740be88606
6. На погодженні в департаменті правової політики та якості міської ради перебуває документ “Політика
рівності, щодо протидії сексуальним домаганням та сексуальному насильству на робочому місці”;
7. Ведеться систематична робота щодо впливу на існуючі гендерні ролі, норми та стереотипи (виступи
на ТБ та радіо, сторінка на сайті міської ради, демонстрація в маршрутних таксі та в прозорих офісах
відео роликів з протидії гендерним стереотипам, встановлення соціальної реклами на зовнішніх носіях
та в ліфтах багатоповерхових будинків, Фестиваль рівних прав і можливостей «ІНФЕСТ», направлений на
зміну ставлення молоді до гендерних стереотипів, посилення їх гендерної чутливості, зміни відношення до
розподілу неоплачуваної роботи між жінками та чоловіками).

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І
ЧОЛОВІКІВ
Вознесенська міська рада
У вересні 2019 року розроблено та упорядковано Гендерний паспорт Територіальної громади міста
– інформаційний інструмент, що акумулював статистику більш ніж за 60-ма показниками з розподілом
за статтю, віком та місцем проживання (трьома населеними пунктами в межах громади). Основна місія
документа – інтегрування гендерної складової в діяльність Вознесенської міської ради та її виконавчих органів,
сприяння соціальній та гендерній чутливості місцевої політики, її відповідності інтересам та потребам усіх
груп населення, що проживають в межах Територіальної громади міста Вознесенська, особливо вразливих
за ознаками віку, статі, фізичного стану, етнічної належності, віросповідань, соціального статусу тощо. На
основі зібраних статистичних даних проведено дослідження ступеня рівності мешканців територіальної
громади у доступі до ресурсів, роботи, економічних, освітніх, фінансових, соціальних послуг, повноважень
щодо прийняття рішень, контролю над активами, станом дотримання прав і свобод.
У жовтні 2019 – лютому 2020 року гендерний компонент внесено в Стратегічний план розвитку
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Територіальної громади міста Вознесенська, Статут Територіальної громади міста Вознесенська та інші
важливі документи локального характеру. Впродовж 2020 року розроблено та затверджено План дій
Територіальної громади міста Вознесенська з імплементації Європейської хартії рівності жінок і чоловіків
у житті місцевих громад на 2020-2022 роки, утворено консультативно-дорадчий орган при виконавчому
комітеті Вознесенської міської ради «Жіноча рада сіл Новогригорівка та Ракове», розроблено положення
про нього та забезпечено його роботу; призначено відповідальних осіб за дотримання принципів гендерної
політики у виконавчих органах Вознесенської міської ради; розроблено Порядок проведення гендерного
аудиту діяльності Виконавчого комітету та виконавчих органів Вознесенської міської ради.

МІСЬКА ПРОГРАМА «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І
ЧОЛОВІКІВ м. НІЖИНА НА 2017-2021 рр.»
Ніжинська міська рада
У Ніжині впроваджується міська програма «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків м.
Ніжина на 2017-2021 рр.». Координує виконання Програми відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету
Ніжинської міської ради. Відбуваються засідання Координаційної ради з гендерних питань, проблем сім’ї, запобіганню
домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті Ніжинської міської ради. В рамках
виконання Програми відбулися фестиваль-конкурс «Жінка року», до Дня батька відбулася міська фотовиставка «Татусі
у фокусі», загальноміський захід у форматі засідання за круглим столом «Насильству немає виправдання» та інші
заходи. Представники місцевого самоврядування пройшли навчання на тему: «Налагодження механізму взаємодії
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми у громадах Чернігівської області».
Впродовж листопада-грудня 2019 року впроваджено проєкт «Жінка ХХІ століття», який складався із 8 тематичних
майстерень для жінок міста: «Я жінка, я можу», «Книга і музика», «Жінка - волонтер», «Я жінка, я можу: відремонтуємо
розетку», «Я можу захистити себе», «З бізнесом на ти», «Розфарбуємо життя», екскурсія містом «Жінки Ніжина».
Учасниками проєкту були жінки міста різного віку. На волонтерських засадах були залучені експерти: психолог,
директор бібліотеки, голова волонтерської групи «Час для нас», викладачі вузів, успішні жінки, що реалізували себе в
бізнесі, науковий співробітник музею. За результатами реалізованого проєкту «Жінка ХХІ століття» створено жіночий
клуб, який сприяє формуванню у жінок міста активної громадянської позиції, розкриттю умінь, талантів, професійних
та творчих здібностей та стимулює позитивні зрушення у жіночому середовищі та у суспільстві в цілому.
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ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З МОЛОДДЮ
Новокаховська міська рада
В Новій Каховці проводиться інформаційно-просвітницька та виховна діяльність з молоддю, спрямована
на нейтралізацію гендерних стереотипів. Ці заходи сприяють формуванню гендерної компетентності учнівства
та студентства. Поширюються науково-теоретичні матеріали з гендерних студій, створюється система
наукової комунікації та кооперації. Формується сучасний кадровий потенціал навчальних закладів, здатний
забезпечити впровадження гендерної рівності та недискримінації, шляхом уведення до змісту післядипломної
освіти навчальних курсів із гендерної проблематики. Формується гендерно чутливе освітнє середовище у
закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти.
До роботи залучаються ГО «Молодіжна рада м. Нова Каховка», учні та студенти вищих навчальних закладів
різних рівнів акредитацій м. Нова Каховка. Позитивним досягненням є активна участь дівчат та юнаків в
учнівсько-студентському самоврядуванні, згуртованість їхніх спільнот. Все більше лідерами у навчальних
групах стають дівчата. Зростає розуміння важливості теми рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

РОБОТА З ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИПІВ
Глухівська міська рада
Координацію державної політики по впровадженню гендерної рівності в Глухові здійснює управління
соціального захисту населення Глухівської міської ради. Основна робота спрямована на підтримку
євроінтеграційних процесів України, пропагування європейських цінностей серед мешканців міста;
впровадження гендерних технологій в наявне соціальне середовище; просвіту мешканців, що належать до
різних соціальних груп; підтримку локальних ініціатив громадян.
Триває інформаційно-просвітницька робота щодо подолання стереотипів, адже це може вплинути на
формування місцевої політики та в перспективі змінити якість життя жінок і чоловіків, дівчат і хлопців в сфері
освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг, економічного розвитку.
Певну роль у формуванні гендерної політики в місті у царині інформування громадськості про паритетну
демократію відіграють місцеві ЗМІ.
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В галузі сімейної політики й попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі
постійно ведеться робота щодо підтримки сімей насамперед таких, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки й опинились у складних життєвих обставинах. Розповсюджується соціальна реклама
щодо попередження насильства в сім’ї, проводяться акції «Ми різні – ми рівні».
Також в місті реалізується тренінгова програма з питань гендерної рівності і тривають консультації із
метою включення гендерного компоненту до проєктів міських цільових програм.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ,
ОСОБИСТИХ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Кам’янська міська рада
Особи з інвалідністю є найбільш вразливою категорією верств населення, яка потребує соціального захисту
і, як правило, не має можливостей забезпечити себе самостійно необхідними умовами проживання. Тому
справжнім викликом для місцевої влади є забезпечення житлом в порядку черговості сімей зазначених
категорій, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.
Рішенням Кам’янської міської ради від 28.02.2020 №1837-40/VII затверджено Програму надання жилих
приміщень сім’ям, у складі яких виховуються діти з інвалідністю та є особи з інвалідністю з дитинства та
потребують поліпшення житлових умов, на 2020 - 2029 роки.
На виконання I етапу зазначеної Програми у 2020 році за рахунок коштів міського бюджету було придбано
на вторинному ринку житла міста двокімнатну квартиру сім’ї, в якій батьки - особи з інвалідністю виховують
дітей з інвалідністю та є особами з інвалідністю з дитинства. До реалізації цієї ініціативи були залучені
представники місцевого самоврядування та громадська організація «Радість жити».
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ПІДТРИМКА ГЕНДЕРНИХ ІНІЦІАТИВ
ГРОМАДСЬКОСТІ
Шепетівська міська рада
Задля активізації участі жінок у всіх сферах життєдіяльності міста міська рада залучає громадськість. В
місті впроваджено спільний проєкт управління у справах сім’ї, молоді та спорту і ГО БФ «Зміцнення громад»,
ГО «Європейська соціальна академія» – «Жінка: активація успіху». Депутатська фракція «Рівні можливості»
Шепетівської міської ради провела спільні заходи з управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту. Результати
діяльності Управління щодо реалізації державної політики із забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків на місцевому рівні висвітлюються у місцевих ЗМІ, в тому числі по регіональному телебаченню «Like TV».
В результаті комплексу заходів збільшилась кількість жінок в громадській діяльності та в складі міської
ради. Відповідно зросла кількість і якість проєктів на підтримку сім’ї, жінок, дітей і молоді та осіб, які
потребують особливої соціальної уваги і підтримки, розвитку культури тощо.
На підсумкових засіданнях координаційної ради з питань сім’ї, гендерної політики і протидії торгівлі
людьми відбулося традиційне відзначення жінок грамотами і цінними подарунками міської ради за
досягнення у всіх сферах життєдіяльності міста.

СПРИЯННЯ ГРОМАДСЬКІЙ АКТИВНОСТІ
ЖІНОК НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Кіптівська сільська рада
Завдяки співпраці працівників органів місцевого самоврядування з громадським сектором та проєктом
міжнародної технічної допомоги в громаді створено громадську організацію «Кіптівська жіноча спілка». Її
метою стало об’єднання всіх жінок для захисту своїх законних соціальних, економічних, правових, творчих,
вікових, національно-культурних, спортивних, оздоровчих та інших спільних інтересів, підвищення ролі та
статусу жінок в усіх сферах життєдіяльності суспільства на принципах гендерної рівності, припинення будьяких проявів дискримінації за ознаками статі. Діяльності цієї спілки сприяє і місцевий аграрний бізнес. Тобто

13

суспільно важливі питання вирішуються спільно, населення громади прагне змін та ініціює їх.
Членкині ГО провели багато акцій, розважальних, спортивних, просвітницьких та інших заходів, наприклад:
«16 днів проти насилля», «Протидія насилля в родині», «Протидія торгівлі людьми», «Стоп – СНІД», «#Шаную
воїнів #Біжу за героїв України» , «Придбай квиток до театру людині поважного віку» ,«Заквітчаймо село
– заквітчаймо Україну» тощо. Кіптівська жіноча спілка зміцнюється, розвивається та розширює свою
діяльність. Можна впевнено сказати, що жінки стали більш ініціативні для подолання різних соціальних
перешкод, вмотивовані до активної діяльності задля розвитку громади, до змін через популяризацію кращих
впроваджених ініціатив різних напрямків.

СПРИЯННЯ УЧАСТІ ЖІНОК В УПРАВЛІННІ
ГРОМАДОЮ
Бережанська міська рада
Для сприяння участі жінок у процесі прийняття рішень задля розвитку громади, у керівному складі міської
ради збільшено частку жінок. Посади, які займають жінки – секретар міської ради, перший заступник міської
ради, керуючий справами. Ініціатором збільшення доступу жінок до прийняття рішень у громаді виступив міський
голова. Його ініціативу підтримали депутати ради нового скликання та громадськість.
Оскільки жіночий склад керівництва міської ради приступив до виконання своїх обов’язків лише у листопаді-грудні
2020 року, то про конкретні досягнуті результати ще рано говорити. Очікується виконання поставлених посадових
завдань та виведення управління на якісно новий рівень: посилення співробітництва з іншими громадами в регіоні та
Україні, вихід на міжнародний рівень з питань участі жінок в політиці. Здійснюється робота над розробкою гендерного
паспорта громади, а також планується посилення гендерно орієнтованого бюджетування у 2021-22 рр.

ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧОЇ РАДИ
Мереф’янська міська рада
В Мереф’янській міській територіальній громаді з 1996 року успішно функціонує Жіноча рада, яка сприяє
участі жінок у вирішенні питань місцевого значення, налагодженню ефективної взаємодії влади та інститутів
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громадянського суспільства, у написанні та реалізації проєктів в рамках міських програм та міжнародної
технічної допомоги. Діяльність Жіночої ради фінансується за рахунок власних коштів жінок, які входять до
складу організації, та спонсорських внесків. За час своєї роботи Жіноча рада встигла реалізувати багато
ініціатив та проєктів для розвитку громади, а також спрямованих на задоволення соціальних, культурних
інтересів та потреб дітей, молоді, жінок і людей похилого віку.
Членкині Жіночої ради неодноразово організовували волонтерські акції для збору гуманітарної допомоги
для внутрішньо-переміщених осіб та учасників АТО, а також матеріальної допомоги хворим дітям. Вирішували
організаційні питання щодо поїздок дітей-сиріт та дітей з неблагонадійних сімей до літніх оздоровчих таборів
та забезпечення їхнього дозвілля загалом. Велика робота була проведена для отримання медикаментів,
необхідних для людей з інвалідністю та тих осіб, хто цього потребує, проте не мав можливостей купити ліки
за власні кошти. Жінки також дбають про людей похилого віку, ветеранів та учасників бойових дій.
Саме завдяки активності жінок в громаді проводиться великий обсяг робіт з благоустрою громади,
впровадженню енергоефективних технологій. Жіноча рада тісно співпрацює з Мереф’янською міською радою,
Молодіжною радою, громадськими організаціями, органами самоорганізації населення, об’єднаннями
співвласників багатоквартирних будинків. Жінки організували населення у здійсненні заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища, проведення робіт з озеленення та утримання в належному стані
садиб, дворів, вулиць, площ, парків, братських могил, обладнаних дитячих та спортивних майданчиків.
Мереф’янська міська рада з 2016 року є підписантом загальноєвропейської ініціативи «Угода Мерів». У
зв’язку з цим, членкині Жіночої ради, спільно з Молодіжною радою, розпочали організовувати заходи для
інформування місцевих жителів та гостей громади стосовно сучасних способів ощадного й ефективного
використання енергії та впровадження альтернативних джерел енергії, а також провели велопробіг, участь
в якому взяли понад 300 людей, тим самим виявивши бажання до використання екологічно безпечнішого
виду транспорту.
Мереф’янська міська рада неодноразово відзначала членкинь Жіночої ради з нагоди державних та
професійних свят, міських урочистостей. Найактивніші жінки нагороджувалися Почесними подяками,
грамотами, нагрудними знаками «За заслуги перед містом», їм присвоювалося звання «Людина року
Мереф’янської міської об’єднаної територіальної громади», «Гордість громади».
Окрім цього, членкині Жіночої ради активно беруть участь у засіданнях Виконавчого комітету Мереф’янської
міської ради, на яких звітують про виконану роботу та вносять свої пропозиції задля всебічного розвитку
громади та надання якісних послуг її жителям.
Успішне функціонування Жіночої ради Мереф’янської громади є яскравим прикладом самомобілізації,
коли жінки виступили з ініціативою та самостійно впроваджують її у життя.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧОЇ РАДИ
Долинська міська рада
З 2016 року у місті Долина активно працює Жіноча рада при Долинському міському голові. Вона створена
за ініціативою Долинського міcького голови як постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий
орган з метою реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами
та здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, для проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики та вирішення питань
життєдіяльності міста.
Жіноча рада об’єднує жінок, небайдужих до розвитку своєї територіальної громади та до вирішення
проблем, з якими стикаються місцеві мешканці.
Жіноча рада щороку планує свою діяльність та звітує про неї, організовує благодійні акції, заходи для
підтримки підприємництва, культурні та освітні заходи. Серед прикладів можна зазначити виставку-продаж
виробів самобутніх майстрів Долинщини «Традиції. Творчість. Креатив», організацію збору гуманітарної
допомоги для воїнів АТО, допомогу дітям з інвалідністю, організацію заходів до Міжнародного дня захисту
дітей, привітання самотніх людей похилого віку з нагоди різних свят тощо. Заходи Жіночої ради висвітлюються
на сайті міської ради та у ЗМІ.

ПІДТРИМКА ЖІНОК, ЯКІ НАРОДИЛИ
Буринська міська рада
В м. Буринь зменшувалася кількість молодих сімей, які залишаються проживати в громаді. Для вирішення
цієї проблеми міський голова запропонував призначити допомогу при народженні дитини жінкам, які
зареєстровані та проживають на території громади. Цю пропозицію підтримали депутати міської ради. Під
час реалізації цієї ініціативи виникали ситуації щодо надання неправдивої інформації від жінок про місце
постійного проживання. Питання вирішувалися по кожній конкретній ситуації на засіданні виконавчого комітету
міської ради. У 2020 році у порівнянні з 2018 роком кількість народжених дітей в громаді збільшилась на
39%.
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ПІДТРИМКА ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Пирятинська міська рада
У 2019-2020 роках Пирятинська міська рада ініціювала проведення конкурсу бізнес-планів «Розвиваю
бізнес у своїй громаді», умовами якого передбачено надання грантів на безповоротній основі за рахунок
бюджету міської територіальної громади (щорічно виділялось 100 тис. грн). Ідею підтримала Рада підприємців
при виконкомі міської ради. Заходи широко висвітлювались в ЗМІ. У конкурсі активно брали участь жінки.
Так, у 2019 році усі три призових місця надано жінкам-підприємницям у сфері приватної медичної практики,
громадського харчування та торгівлі. У 2020 році третє місце посіла жінка-підприємниця у сфері швацького
виробництва.
Під час реалізації ініціативи посадовці місцевого самоврядування звернули увагу на те, що упродовж
2019 року в громаді зареєстрували діяльність 213 ФОП, з яких 119 жінок (56%), у тому числі 52 жінки до 35
років. Проте у 2020 році більшість з них припинила підприємницьку діяльність. Основні причини - відсутність
доступу до фінансування на тлі поширення пандемії COVID-19. Тому упродовж 2020 року проводилися
наради щодо підтримки участі жінок-підприємниць у вітчизняних та міжнародних грантових програмах, на
яких надавалась допомога з розроблення грантових заявок. Адже часто низький рівень бізнес-освіти не дає
жінкам-підприємницям реалізувати свою бізнес-ідею, підготувати якісні заявки на грантове фінансування.
Всього за два роки впровадження конкурсу видано грантів жінкам-підприємницям на суму 124 тис. грн.
Перші жінки, які перемогли у конкурсі міської ради «Розвиваю бізнес в своїй громаді», показали приклад
іншим жінкам-підприємницям для залучення додаткових ресурсів у бізнес, підвищили рівень довіри до
влади. В результаті реалізації бізнес-ідей, підтриманих міською радою, відкрито відмінний приватний
кабінет сімейного лікаря-педіатра, відремонтовано ресторан, запроваджені заходи енергозбереження в
торгівлі, запроваджені нові технології у швацькому виробництві, створено нові робочі місця.
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ЗАВДЯКИ ГЕНДЕРНОМУ ПОРТРЕТУ
МІСТА СТВОРЕНО ЦЕНТР ДЛЯ ЖІНОК, ЯКІ
ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї
Криворізька міська рада
Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є проявами порушень прав людини та основними
перешкодами забезпечення гендерної рівності. Домашнє насильство є однією з найгостріших соціальних
проблем, від якої страждають як жінки, так і чоловіки. Найбільш вразливими є жінки та діти.
У 2013 році комітет у справах сім`ї і молоді виконкому Криворізької міської ради переміг у Всеукраїнському
конкурсі на фінансування короткострокових ініціатив, організованому Асоціацією міст України спільно з
Федерацією канадських муніципалітетів в рамках спільного проєкту. У співпраці з обласною громадською
організацією комітет розробив «Гендерний портрет міста». Метою Гендерного портрету було розширення
економічних можливостей жінок міста Кривого Рогу шляхом урахування результатів гендерного дослідження
та використання даних гендерної статистики під час розроблення програм соціально-економічного розвитку
міста, а також привернення уваги представників органів місцевого самоврядування і громади міста до
питань гендерної рівності. При розробці Гендерного портрету міста було досліджено демографічний
стан міста, громадсько-політичне життя, зайнятість і безробіття, галузі охорони здоров’я та освіти, також
правопорушення.
За результатами гендерного дослідження було надано такі рекомендації:
• забезпечити супровід виконання цільової «Програми реалізації державної та місцевої політики щодо
поліпшення становища дітей, молоді, жінок і сім’ї у м. Кривому Розі»;
• сприяти об’єктивному висвітленню актуальних проблем гендерної нерівності, дискримінації за
ознакою статі та насильства в сім’ї.
Зважаючи на вищевикладене, у місті розроблено чіткий план створення Притулку для жінок, які
постраждали від насильства в сім’ї. Згодом створено комунальний заклад «Кризовий центр для жінок,
постраждалих від насильства в сім’ї, «З надією в майбутнє» Криворізької міської ради», а також розроблено
та затверджено Положення про нього.
Створення Центру виконувалося силами посадових осіб місцевого самоврядування, але його ремонт та
наповнення здійснено за підтримки Фонду народонаселення ООН і Німецького товариства з міжнародного
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співробітництва (GIZ). Цей кризовий центр є найбільшим в Україні та розрахований на одночасне перебування
30 осіб, які потребують допомоги.

СТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА
ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ОСОБАМ
ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА
НАСИЛЬСТВА ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ
Бердянська міська рада
З 11 квітня 2019 року у місті Бердянську функціонує спеціалізована служба для постраждалих від
домашнього насильства, а саме: притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства
за ознакою статі. Служба створена на правах відділення Бердянського міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Бердянської міської ради.
Відкриття притулку відбулося завдяки спільним зусиллям Бердянської міської ради, Німецького
товариства міжнародного співробітництва GIZ, що діє за дорученням Уряду Німеччини, Представництва
Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні та Міністерства соціальної політики України.
Приміщення притулку обладнане необхідними сучасними технічними засобами, меблями та м’яким
інвентарем, що відповідають міжнародним стандартам та є комфортними для цілодобового перебування
отримувачів послуг. Притулок розрахований на одночасне перебування 12 осіб з дітьми.
Особам, які постраждали від домашнього насильства та потребують безпечного місця перебування,
надається комплексна соціально-психологічна допомога задля відновлення внутрішніх ресурсів та прийняття
рішення щодо подальшого життя. У притулку проводяться заходи із соціальної адаптації, заходи, направлені
на формування навичок ненасильницького спілкування в родині, навичок господарської діяльності та
планування сімейного та особистого бюджетів, ведеться групова робота з взаємної підтримки для жінок, які
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постраждали від домашнього насильства, творчі та кулінарні майстер-класи, творчо-розвивальні заняття з
дітьми клієнток. З початку роботи притулку вже 105 осіб скористалися його послугами.

МОБІЛЬНА БРИГАДА СОЦІАЛЬНО
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО
НАСИЛЬСТВА
Острозька міська рада
При Острозькому міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді була створена мобільна
бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або за
ознакою статі.
Основними завданнями мобільної бригади є:
• надання психологічної допомоги постраждалим особам;
• реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально-психологічної допомоги
постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного
втручання;
• інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових
тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг,
зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;
• роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги
від суб’єктів та доцільності її отримання;
• провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі розповсюдження серед
населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо форм, проявів та наслідків насильства, формування
нетерпимого ставлення громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії
насильству.
Мобільна бригада об’єднує фахівців різних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії
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насильству, – управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, службу у справах дітей,
міський відділ поліції, КЗ «Острозька обласна психіатрична лікарня» Рівненської обласної ради.
До утворення мобільної бригади і забезпечення її функціонування відповідно до законодавства можуть
долучатися підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання,
міжнародні організації, іноземні неурядові організації, фізичні особи-підприємці, які відповідають критеріям
діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.
Під час створення мобільної бригади постало питання про відсутність у Центрі практичних психологів,
транспорту та коштів. Частково дані питання були вирішені. До складу мобільної бригади були залучені
психологи з інших організацій, які працюють безкоштовно, на волонтерських засадах. Автомобіль для виїзду
мобільної бригади надає міська рада або ті ж самі волонтери.
В результаті роботи мобільної бригади жертви насильства точно знають, що вони зі своєю проблемою
тепер не самі і можуть розраховувати на підтримку та психологічну допомогу фахівців у будь-який час.
Жителі громади почали довіряти спеціалістам і не замовчувати знущання у своїх родинах. Після роботи
фахівців з соціальної роботи та психологів з постраждалими та кривдниками часто у родині налагоджуються
стосунки.

ПРОГРАМА З РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ ТА
ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ
Жовтоводська міська рада
В місті діє програма «Розвиток сімейної та гендерної політики», до заходів якої включено пункти, спрямовані на
запобігання та протидію домашньому насильству. Діє міський план заходів щодо реалізації норм Закону України
«Про запобігання та протидію домашньому насильству». Налагоджена взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи
у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Забезпечується проведення
інформаційно-просвітницьких заходів, виховних програм, семінарів, тренінгів з питань запобігання та протидії
домашньому насильству, в тому числі для підвищення обізнаності осіб, відповідальних за даний напрям.
До заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі,
а також з питань гендерної та сімейної політики долучались: місцеві ЗМІ, Міжнародна організація з міграції, БФ
«Стабілізейшн Суппорт Сервісез», GIZ, Дніпропетровське регіональне відділення Асоціації міст України. Заходи
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дають певні результати, але разом з тим мають місце проблемні питання, над реалізацією яких постійно працюють
усі зацікавлені структури, підвищуючи рівень взаємодії і координації.
Сформовано перелік адрес, номерів телефонів, адрес електронної пошти та даних про контактних осіб,
які відносяться до суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та
насильству за ознакою статі. Збільшилась чисельність звернень про допомогу постраждалих від домашнього
насильства осіб, що свідчить про належну проінформованість населення щодо видів допомоги та послуг, якими
вони можуть скористатись.

ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РЕЙДИ В
КРИЗОВІ РОДИНИ
Маразліївська сільська рада
На сайті територіальної громади http://marazliivska.gromada.org.ua/ створено сторінку для протидії домашньому
насильству, де наведено інформацію, куди потрібно звертатися у випадках домашнього насильства, а також
контакти відповідальної особи, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі.
Для подолання проявів домашнього насильства запроваджено рейди в кризові сім’ї. Рейди здійснює поліція.
Представники поліції та сільської ради зазначають, що незважаючи на те, що домашнє насильство є дуже
серйозною проблемою, яка вимагає багато роботи, все ж їхня праця приносить позитивні результати.
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КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА
З ОСОБАМИ, ЩО ПОТЕРПІЛИ ВІД
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА ТА
НАСИЛЬСТВА ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ
Калуська міська рада
Місто впроваджує комплексну корекційну програму з особами, що потерпіли від домашнього насильства
та насильства за ознакою статі. Метою програми є формування нетерпимого ставлення громади до проблеми
домашнього та гендерно зумовленого насильства, організація комплексної дієвої допомоги потерпілим від
домашнього насильства, корекція агресивної поведінки осіб, які вчинили домашнє насильство; формування
нових соціально прийнятних норм та цінностей, ненасильницької поведінки та гуманістичних цінностей.
В міському бюджеті закладено кошти на запобігання та протидію домашньому насильству, виділено кабінет
корекційної роботи, навчено двох психологинь для роботи із потерпілими та кривдниками, виділено кошти
з місцевого бюджету на заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству. До впровадження
програми залучено фахівців з соціальної роботи, психологів та БО «БФ «Крила Підтримки».
В рамках цієї програми проведено комплексну корекційну роботу у 89 сім’ях щодо подолання домашнього
насильства. Сформовано довіру до роботи посадових осіб органів місцевого самоврядування, фахівців та
експертів, збільшено кількість звернень щодо домашнього та гендерно зумовленого насильства, сформовано
групу психологічної підтримки для жінок, потерпілих від домашнього насильства, та проведено 13 тренінгів.
Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію щодо подолання гендерно зумовленого насильства. 6
кривдників притягнуто до відповідальності за вчинення домашнього насильства та винесено обмежувальні
приписи рішенням суду (у 2020 році), 3-х потерпілих жінок направлено в кризові центри, більше сотні
потерпілим організовано комплексну допомогу (психологічну, юридичну, медичну, економічну), з 4-ма
кривдниками підписано договори щодо проходження корекційної програми, вони успішно її пройшли,
створено групу взаємопідтримки «Крила підтримки» для жінок, які потерпіли від домашнього насильства.
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МОБІЛЬНА ГРУПА ТА СІМЕЙНІ РАДНИКИ
Сумська міська рада
З метою напрацювання спільних заходів всіх суб’єктів взаємодії в напрямку підтримки сімей, запобігання
та протидії домашньому насильству в місті створено координаційну раду з питань сімейної політики та
протидії домашньому насильству. Склад і Положення, що регулює її діяльність, затверджені рішенням
виконавчого комітету Сумської міської ради від 12.03.2019 №114 (зі змінами).
Діяльність, спрямована на зменшення випадків домашнього насильства, надання допомоги постраждалим
від домашнього насильства, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для обізнаності мешканців
Сумської міської територіальної громади щодо дій у ситуації домашнього насильства проводиться суб’єктами
взаємодії, серед яких: структурні підрозділи Сумської міської ради, комунальні установи з надання
соціальних послуг, Сумський відділ поліції Головного управління національної поліції в Сумській області,
Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, громадські організації:
громадське об’єднання «Професійна ліга соціальних працівників Сумщини», громадська приймальня
Української Гельсінської спілки з прав людини м. Суми, «Жіночий консорціум України», «Кризовий центр
психічного здоров’я», а також засоби масової інформації.
З вересня 2019 року запроваджено пілотний проєкт під умовною назвою «Поліна», а саме мобільна група
з реагування на факти вчинення домашнього насильства на території обслуговування Сумського відділу
поліції. До роботи в групі залучено 12 працівників, з яких: 6 працівників Сумського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в Сумській області та 6 – управління патрульної поліції департаменту
патрульної поліції в Сумській області. Ця мобільна група працює цілодобово, що надає змогу термінового
припинення домашнього насильства та вжиття заходів щодо кривдників. Згідно із Законом України «Про
запобігання та протидію домашньому насильству» мобільна група складає адміністративні матеріали, а
також виносить термінові приписи із забороною в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою, в
т.ч. із зобов’язанням залишити місце проживання останніх.
Стан виконання кривдниками заходів, які містяться в термінових заборонних приписах, знаходиться на
постійному контролі. Час від часу після виїздів за іншими викликами за фактами вчинення домашнього насильства
відвідуються адреси, що знаходяться поблизу за місцем розташування, де мали місце такі випадки раніше.
Серед позитивних зрушень в напрямку протидії домашньому насильству можна також вважати
започаткування з липня 2019 року роботи «інституту сімейних радників» з підтримки постраждалих від
домашнього насильства, надання їм юридичної та соціальної допомоги.
До викликів, які постали під час роботи, можна було віднести відсутність:
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• освітніх програм для підготовки фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та
протидії домашньому насильству, у тому числі тих, які реалізують програми для кривдників та програм для
постраждалих осіб;
• типових програм для постраждалих осіб;
• типових програм для кривдників;
• регіонального кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству;
• функціонуючого Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за
ознакою статі;
• механізму застосування термінових заборонних та обмежувальних приписів стосовно кривдників.
Внаслідок участі у тренінгах, семінарах, інших заходах відбулося підвищення кваліфікації та обмін
досвідом фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, проведення серед
населення, у тому числі серед дітей та молоді, широкої інформаційної кампаній щодо форм, проявів і наслідків
домашнього насильства, інших заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Як наслідок,
підвищено рівень обізнаності громадян щодо дій у ситуації домашнього насильства, отримання правової та
психологічної допомоги, зменшення випадків домашнього насильства, які потребують комплексного підходу
для вирішення проблем та локалізації конфліктів.
Важливо зазначити, що в проєкт Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської
територіальної громади на 2021 рік та основних напрямків розвитку на 2022-2023 роки включено заходи,
спрямовані на розв’язання проблем, пов’язаних з домашнім насильством та підтримкою сім’ї.
Представники міської ради рекомендують залучати мобільні групи поліції з метою припинення
домашнього насильства та вжиття заходів щодо кривдників, а також «сімейних радників» - для надання
допомоги родинам.

КОМПЛЕКС РОБІТ З ПРОТИДІЇ
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
Нетішинська міська рада
Проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів у загальноосвітніх навчальних закладах Нетішинської
територіальної громади та сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо попередження
домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Осіб, які повторно вчиняють домашнє насильство,
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Нетішинський міський суд направляє на проходження корекційної програми для кривдників. Функціонує мобільна
бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за
ознакою статі. З особами, які постраждали від домашнього насильства, проводиться інформаційне консультування
з метою вирішення проблеми домашнього насильства.
Налагоджена співпраця з медіа (місцевим телеканалом «Лотел-СКТБ», газетою «Нетішинський вісник»),
громадською організацією «Центр відновних практик», громадською організацією «Успішна молодь Нетішина».
Координатором всіх заходів є управління соціального захисту населення, до заходів завжди долучаються
Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), служба у справах
дітей, управління освіти, управління культури, офіцер ювенальної превенції Нетішинського ВнП та Поліцейські
офіцери громади Нетішинського ВнП.
Завдяки проведеній роботі відчувається більша довіра до представників влади та правоохоронних органів зі
сторони підлітків та жертв домашнього насильства. Мешканці громади знають алгоритм дій в разі вчинення будьякого насильства та номера телефонів всіх відповідних служб. Більше телефонують та звертаються з будь-яких
питань. Після проходження корекційної програми особа змінює ставлення до сім’ї.

МОБІЛЬНА БРИГАДА СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ,
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО
НАСИЛЬСТВА
Пирятинська міська рада
При Пирятинському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (МЦСССДМ) створена
та діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього
насильства та/або насильства за ознакою статі, метою діяльності якої є надання соціально-психологічної
допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного
втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб. Також Пирятинською міською радою щорічно
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укладається договір на послуги Притулку для жінок, що постраждали від насилля, м. Полтава. До надання
цих послуг залучена благодійна організація «Світло надії».
За інформацією Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області, станом на 18.11.2020
складено 38 адмінпротоколів за ст. 173.2, 18 термінових заборонних приписів. До Пирятинського МЦСССДМ
від райвідділу поліції надійшло 14 повідомлень щодо сімей, в яких зафіксовані факти домашнього насильства.
В громаді поки не впроваджено проходження корекційних програм кривдниками, що спричиняє повторне
скоєння домашнього насильства.
В результаті комплексу заходів 1 сім’я поставлена на облік, як така, що опинилася в складних життєвих
обставинах. 14 сім’ям надана перша психологічна допомога, інформація щодо мирного вирішення
конфліктів, про послуги ЦСССДМ, наслідки порушення законодавства щодо домашнього насильства. 2
жінки та 3 дитини направлено до Притулку для жінок, що постраждали від насилля, м. Полтава. 1 жінка не
була позбавлена батьківських прав, 3 дітей залишилися з матір’ю. 1 самотня жінка, яку ображав власний
син, направлена на реабілітацію до благодійної організації «Милосердя». 1 жінка з 2 дітьми перебувала
під соціальним супроводом Пирятинського МЦСССДМ, за результатами супроводу була працевлаштована,
розлучилася з чоловіком-кривдником, захистила свої права та права своїх дітей на спільне проживання,
отримала психологічну допомогу.

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ З ПРОТИДІЇ
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
Вараська міська рада
Проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи у навчальних закладах та підліткових клубах за місцем проживання,
надано консультації та проведено профілактичної роботи із членами сімей, у яких часто виникають конфлікти. Дана проблема
не може бути вирішена повністю, але поінформованість жінок про те, до кого і за якою допомогою можна звернутись у разі
вчинення насильства стосовно них чи дітей, надає відчуття захищеності та певним чином стримує кривдника.
До зазначених вище заходів були залучені переважно суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству, відповідно до законодавства.
Серед викликів, які постають в роботі з протидії домашньому насильству, переважають невчасне отримання
повідомлення про вчинення насильства та небажання постраждалих звертатись до органів Національної поліції. Проте
за статистичними даними останніх 4 років, у місті зменшилася кількість випадків вчинення домашнього насильства.
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ПРОГРАМА ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА
ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
Дніпровська міська рада
У 2018 році комплексна програма щодо запобігання та протидії домашньому насильству була не
реалізована. Загалом не було ані плану, ані стратегії реалізації захисту постраждалих від домашнього
насильства. Для вирішення цієї проблеми було внесено зміни до Комплексної програми з питань сімейної,
гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі
людьми на 2017 - 2022 роки. Визначено персонально відповідальну особу за забезпечення своєчасного
та ефективного вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі. Розроблено план дій для реалізації програми. Створено «безпечне місце» для жінок з дітьми,
які постраждали від насильства. Налагоджено роботу із засобами масової інформації з метою поширення
інформації щодо протидії домашньому насильству. Розроблені та регулярно поширюються інформаційні
матеріали. Налагоджено співпрацю з громадським сектором для взаємодії при реагуванні на випадки
домашнього насильства, у тому числі насильства над дитиною.
Міська рада взяла участь у конкурсному відборі у програмі «Міста, вільні від домашнього насильства» на
2020-2021 роки від Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) з метою розбудови системи запобігання
та протидії гендерно зумовленому насильству. Основна діяльність виконувалася силами представників
місцевого самоврядування. Також залучались громадські діячі та Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) для технічної підтримки та навчання фахівців.
Завдяки проведеній роботі у м. Дніпрі з’явився центр підтримки дітей та сімей для захисту жінок з дітьми,
які постраждали від домашнього насильства. Запрацювала мобільна бригада соціально- психологічної
допомоги. У 2021 році відкриється друге відділення центру для захисту жінок, які постраждали від насильства.
У місті зроблено великий крок на шляху до подолання домашнього насильства, а також визначено чітку
стратегію розвитку системи на найближчі два роки. Поки не вирішене до кінця питання взаємодії суб’єктів,
що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Але це стало пріоритетним
завданням на 2021 рік.
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КОМПЛЕКСНА РОБОТА ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА
ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА
НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ
Одеська міська рада
В місті прийнято міську цільову програму з реалізації сімейної, гендерної політики, попередження
домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2019- 2021 роки та створено систему взаємодії
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або
насильству за ознакою статі. Створено координаційну раду з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання
домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, створено управління сімейної та гендерної політики
у складі департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, визначено уповноважену особу
(координатора) та відповідальних осіб районних адміністрацій Одеської міської ради з питань здійснення
заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. В кожному районі міста створені групи швидкого реагування
на факти домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Проводиться інформаційно-просвітницької
робота серед населення громади. Розроблено Дорожню карту перенаправлення осіб, постраждалих від
домашнього насильства. Створені та працюють спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб: денний
центр «Розірви коло», притулок для жінок (жінок з дітьми), які постраждали від домашнього насильства,
мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, кімната, дружня до опитування дітей, центр корекції
агресивної поведінки кривдників.
До впровадження комплексу заходів із запобігання та протидії домашньому насильству залучено Фонд
ООН у галузі народонаселення в Україні, ГО «Громадський рух «Віра, Надія, Любов». Під час реалізації
основними викликами для всієї команди були низька інформованість населення про існуючу проблему,
недостатня кількість підготовлених фахівців, налагодження взаємодії між суб’єктами. Але певним чином ці
завдання вдалося вирішити.
м. Одеса стало переможцем конкурсу «Міста вільні від насильства», в рамках якого стало можливим
відкриття та облаштування ще одного Притулку, відкриття 2 кімнат у Притулку для постраждалих осіб,
які підпадають під дію Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового
захисту», внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та осіб без громадянства.
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КОМПЛЕКСНА РОБОТА ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА
ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА
НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ
Чорноморська міська рада
Затверджено міську комплексну програму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству
за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 2020-2023 роки. Визначено
відповідальних осіб місцевого самоврядування, створено дієві механізми захисту та допомоги особам, які
постраждали від домашнього насильства, налагоджено ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які здійснюють
заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству.
В рамках програми працюють мобільні бригади екстреного та кризового втручання з надання психологічної та соціальної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Це дозволяє швидко
реагувати на випадки вчинення домашнього насильства.
Постраждалі від насильства в сім’ї стали отримувати розширений перелік якісної допомоги, підвищився
рівень обізнаності населення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, руйнуються негативні стереотипи та формується нетерпиме ставлення до насильницької моделі сімейних відносин, в т.ч. серед молоді.

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ
«16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»
Красилівська міська рада
Красилівська міська рада долучилася до проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», щоб
привернути увагу громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства
в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення
рівних прав жінок і чоловіків.
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У закладах міста відбулися наступні заходи: онлайн-акція «Зупинимо насильство разом», конкурс
малюнків «Світ має бути без насильства», виховні години для здобувачів освіти 1-11 класів закладів освіти
громади «Вчимося жити разом», «Вчимося ухвалювати рішення», «Ефективне спілкування», «Види і наслідки
конфліктів» «Стоп булінг», тренінгові заняття з учнями 7-11 класів закладів освіти громади за програмою
«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», презентація інформаційної зони «Зупини
насильство – захисти себе», книжкова виставка «Права жінок. Захистити себе від насильства!», інформаційний
калейдоскоп «Що таке булінг?», а також інші заходи з висвітлення питань СНІД, наркозалежності, прав
людини тощо.
В результаті проведених заходів підвищилася обізнаність мешканців громади у цих питаннях, а також
активізувалася співпраця органів державної влади, державних закладів, громадських організацій у сфері
захисту прав жінок, а також запобігання та протидії насильству в сім’ї.

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ З МОЛОДДЮ У СФЕРІ
ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ
Калуська міська рада
Для подолання гендерних стереотипів та привернення уваги до проблеми домашнього насильства
організовано інформаційно-просвітницькі заходи для молоді у сфері гендерної рівності. Проведено семінари,
лекції, інтерактивні бесіди, відео лекторії, вебінари та тренінги на теми: «Рівні права-рівні можливості»,
«Гендерно зумовлене насильство: об’єднання зусиль», «Стань успішним без насильства», «Насильству немає
виправдання», «Запобігання і протидія домашньому насильству і насильству за ознакою статі», «Гендерні
питання. Подолання стереотипів щодо розподілу сімейних обов’язків жінок і чоловіків». Інформаційнопросвітницькі заходи проводились в Калуській міськрайонній філії Івано-Франківського центру зайнятості
та у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. В результаті підвищилася обізнаність місцевої молоді із
зазначених вище питань. Планується продовження цієї діяльності.
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ
Миколаївська міська рада
Миколаїв увійшов до команди міст-партнерів, обраних Фондом Народонаселення ООН в Україні для участі у
програмі «Міста, вільні від домашнього насильства» на 2020-2021 роки. Фахівці соціальних служб із Миколаєва
пройшли навчання за програмою та ознайомилися з досвідом інших міст.
У грудні 2020 року Миколаївська міська рада затвердила план спільних дій з протидії домашньому
насильству в місті Миколаєві на 2021 рік для координації роботи суб’єктів взаємодії у напрямку запобігання
та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі у місті Миколаєві, моніторингу та аналізу
цієї роботи. План передбачає навчальні, інформаційно-просвітницькі заходи, розробку та затвердження
алгоритму дій суб’єктів взаємодії реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою
статі в м. Миколаєві (для фахівців з охорони здоров’я, освіти, служби у справах дітей, поліції, центру соціальних
служб), створення спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від домашнього насильства, сприяння
інституціоналізації мобільної бригади соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Також планується відкриття притулку та денного
центру надання соціально-психологічної допомоги постраждалим, а також реалізація програм для кривдників
та корекційно-реабілітаційних програм для жертв домашнього насильства та інші заходи.

МІСЦЕВА ПРОГРАМА ІЗ ПРОТИДІЇ
СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛЬСТВУ
Рубіжанська міська рада
У 2019 році в Рубіжному було проведене оглядове дослідження «Рубіжне – безпечне місто» за методологією, що відповідає вимогам Керівництва з проведення оглядових досліджень в рамках ініціативи ООН Жінки
«Безпечні міста та громадські простори для жінок та дівчат» та включала збір і аналіз даних за допомогою
таких методів:
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• кабінетний аналіз адміністративних даних, результатів наявних соціологічних досліджень, огляд
місцевих політик, аналітичних матеріалів та інших джерел;
• 21 глибинне інтерв’ю із зацікавленими сторонами (депутатами міської ради, керівниками і
спеціалістами її виконавчих органів, медичних і соціальних закладів, Національної поліції, представниками
ЗМІ і місцевих НУО);
• 10 фокус-груп із представниками і представницями місцевої громади (всього 83 учасники), у т.ч.
7 – з жінками і дівчатами (включаючи жінок, які належать до категорії внутрішньо-переміщених осіб), 3– з
чоловіками і юнаками;
• 4 глибинні інтерв’ю з жінками, які можуть мати більший ризик сексуальних домагань та інших видів
насильства, включаючи жінок, які живуть з ВІЛ, жінок з інвалідністю;
• аудит безпеки, проведений за 10 маршрутами, які охопили понад 80% площі громадських місць
м. Рубіжне.
Базуючись на результатах оглядового дослідження та аудиту безпеки, проведеного в Рубіжному, міська
рада розпочала консультації з громадянським суспільством та створила робочу групу з розробки міської
програми «Рубіжне – безпечне місто» на період 2020-2022 років щодо запобігання сексуальному насильству
та сексуальним домаганням по відношенню до жінок та дівчат у громадських місцях.
Місто Рубіжне стало першим в Україні для впровадження програми, спрямованої на запобігання
сексуальному насильству та сексуальним домаганням у громадських просторах та створення безпечних
та сталих міст, адже у червні 2020 року міська рада Рубіжного прийняла цю програму. Вона побудована за
методологією Глобальної ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та громадські простори для жінок та дівчат»
і реалізовується в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
Понад 50 міст з усього світу вже запустили комплексні програми в рамках Глобальної флагманської
ініціативи, що спрямована на зміцнення законів та політик щодо запобігання та реагування на сексуальні
домагання, зокрема прийняття міських та транспортних планів, з урахування потреб жінок та чоловіків, а
також впровадження ініціатив, спрямованих на викорінення гендерних стереотипів.
У Рубіжному вже об’єдналися сім підприємств і приватних транспортних перевізників, щоб протистояти
сексуальному насильству і домаганням щодо жінок та дівчат. Міська рада, патрульна поліція, громадська
організація «Мрії молоді» і перевізники уклали відповідну угоду про співпрацю. Адже за результатами
оглядового дослідження та аудиту безпеки в Рубіжному, сексуальні домагання найчастіше трапляються на
вулицях та в транспорті.
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

ГЕНДЕРНИЙ МЕЙНСТРИМІНГ
Відень, Австрія
Відень впроваджує гендерний мейнстримінг з 2000 року як наскрізну стратегію для всього муніципалітету.
Вкладаючи гроші в інтеграцію гендерних питань, міська влада прагне досягти позитивних соціальнополітичних змін для всієї громади, підвищуючи якість надання послуг різним категоріям населення і
проводячи регулярну оцінку якості послуг.
Першим кроком цієї ініціативи було включення гендерної
перспективи в містобудування, а також розробка та
реалізація цільових проєктів для жінок. На цьому етапі були
розроблені та апробовані концепція та загальні методи
впровадження гендерного підходу у всіх сферах.
Місто розпочало гендерно орієнтоване бюджетування
у 2006 році, розглядаючи всі частини бюджету з гендерної
точки зору та зазначаючи в окремому розділі, хто отримує
вигоду від різних статей бюджету.
На другому етапі місто зосередилося на структурній та
систематичній діяльності в сфері гендерної рівності, в тому
числі на інформаційно-просвітницькій діяльності, розробці методів оцінки послуг та звітності. Також були
призначені муніципальні службовці, відповідальні за гендерну рівність.
Наводимо наступні приклади роботи:
Підвищення безпеки громадських місць
Для підвищення безпеки громадських місць слід покращити штучне освітлення. Такі умови сприяють
комфорту пішоходів (особливо жінок) та велосипедистів тощо.
У двох парках у Відні були освітлені всі доріжки та велосипедні парковки. Також було розпочато кампанію,
спрямовану на покращення освітленості громадських місць та 200 парків Відня.
Також були впроваджені заходи щодо підвищення безпеки на підземних автостоянках за рахунок
збільшення освітленості, видимості входів та виїздів, встановлення камер, найму охорони та забезпечення

35

конкретних місць для паркування для жінок, видимих для
охоронців та розташованих поруч із виходами та ліфтами.
Гендерно чутлива освіта в дитячих садочках
У дитячих садочках Відня була впроваджена гендерно
чутлива освіта. Вона полягає у тому, щоб і жінки, і чоловіки
працювали вихователями, в уникненні стереотипних
ігор, в перегляді шкільних матеріалів для уникнення
традиційних гендерних ролей. Було розроблено
спеціальну гендерно чутливу “скриньку освіти”. Її
безкоштовно поширили серед усіх муніципальних центрівв
денного перебування дітей.
Планування міського простору – кладовища
Муніципальний відділ проаналізував статистику відвідувань і виявив, що більшість відвідувачів становлять
жінки похилого віку. Тому було вирішено зробити простір зручнішим для них, встановивши додаткові лавки,
чітко видимі знаки, облаштувавши безпечні туалети тощо.
Інформаційна кампанія
В місті розпочато кампанію «Відень бачить це по-іншому» для підвищення обізнаності та інформування
адміністративного персоналу муніципалітету, а також громадян про гендерну
проблематику. У ході кампанії використовувалися зображення загальноприйнятих знаків,
на яких замінили стать зображеної людини. Наприклад: на знаках для пеленальних
столиків у туалетах замість жінки зобразили чоловіка, який змінює памперс дитині.
Для муніципальних службовців також проводяться навчальні програми з питань
гендерної рівності.

Інформація підготовлена на основі матеріалів сайту:
https://charter-equality.eu/good-practices/responsabilite-democratique-en.html
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ТА ІНКЛЮЗИВНІСТЬ У
МІСТОБУДУВАННІ
Умео, Швеція
Місто Умео на півночі Швеції наполегливо працює над створенням інклюзивного, безпечного середовища
для всіх. Тут проводиться автобусна екскурсія містом, щоб показати його „гендерний ландшафт”. Це
інноваційний спосіб продемонструвати, як у місті застосовується гендерний підхід. Екскурсія показує
успішні зміни в міському просторі, а також висвітлює інші питання. «Гендерний ландшафтний підхід» був
розроблений відповідно до амбітних планів Умео щодо сталого розвитку та гендерної рівності для підвищення
обізнаності представників влади про важливість врахування
питань гендерної рівності під час розробки нових проєктів
міського простору. Зараз екскурсія демонструє 25
впроваджених у місті практик та є інноваційним способом
показати переваги гендерного підходу.
Наприклад, до будівництва в місті нового тунелю теж
застосовано гендерний підхід. Тунель з’єднує центр міста
з районом Хага і є гарним прикладом того, як можна
отримати користь від врахування потреб різних груп
населення. Тривалий час в цьому районі часто відбувалися
згвалтування і інші прояви насильства. Це викликало
громадське занепокоєння і громадськість звернулася до
місцевої влади, щоб вирішити цю проблему. Було прийнято рішення збудувати новий безпечний тунель, де
було б зручно і безпечно пересуватися і жінкам, і чоловікам, і невеликим групам пішоходів, і велосипедистам,
і маломобільним групам населення. Для всіх, хто був залучений до проєктування тунелю, організовано
навчання для врахування потреб різних категорій людей.
Отже, новий тунель ширший і з посиленим освітленням на всіх входах. Закруглені кути забезпечують
кращий огляд під час входу в тунель, і потенційним агресорам ніде сховатися.
Архітектори працювали над простором, висотою, денним світлом, закругленими краями, гарним артоформленням та максимальною прозорістю. Вони розуміли, що проблеми насильства дуже серйозні і
потребують комплексу заходів, але цей проєкт зробив свій внесок до підвищення безпеки в цьому районі
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наскільки це можливо, а також підвищив обізнаність населення і влади щодо того, як місто сприймається з
точки зору безпеки та доступності.

Інформація підготовлена на основі матеріалів сайту:
https://smartcitysweden.com/best-practice/390/gender-equality-and-inclusion-in-urban-planning/

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ В
ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ - ПОСЛУГА
«МІЖ ДВОМА ЗУПИНКАМИ»
Монреаль, Канада
Монреаль - друге за величиною місто в Канаді і найбільше в провінції Квебек. Монреаль визначає безпеку
жінок як пріоритетне питання. В травні 2002 року в місті проводився міжнародний семінар з питань безпеки
жінок, в результаті якого стартувала «Монреальська декларація про безпеку жінок». З того часу в Монреалі
впроваджується кілька ініціатив, спрямованих на створення більш безпечного середовища. Вони об’єднують
зусилля влади та громади, особливо жіночих організацій, передбачають співпрацю з міжнародними
тематичними мережами, проведення базових опитувань щодо безпе
безпеки жінок тощо.
Одне з досліджень виявило, що майже дві третини
жінок Монреаля бояться перебувати на вулиці у вечірній
та нічний час і бояться користуватися громадським транспортом. Особливо викликають відчуття небезпеки автобусні зупинки та метро. Відповідно жінки, які становлять
60% користувачів громадським транспортом, намагалися
не виходити на вулицю та уникати громадського транспорту ввечері та вночі. Жіночі організації звернулися до влади,
щоб вирішити цю проблему, певним чином убезпечивши
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вечірні та нічні перевезення. Виникла ідея щодо нової послуги – дозволити водіям громадського транспорту в
певний часовий проміжок робити зупинки за запитом виключно жінок у вечірній час. Тобто жінкам не потрібно
було виходити на автобусній зупинці – місця підвищеного ризику щодо насильства – вони могли виходити між зупинками і таким чином швидше дістатися свого дому і почуватися безпечніше. Послуга отримала
назву «Між двома зупинками». Організатори ініціативи провели інформаційну кампанію серед населення,
щоб якомога більше людей могли скористатися цією послугою. Спочатку перевізники погодилися на пілотний
проєкт, розрахований на шість місяців, щоб подивитися, чи буде користуватися попитом ця послуга. Пізніше
89% жінок висловилися за те, щоб цю послугу запровадили на постійній основі, і, зважаючи, на попит, послуга
стала постійною, а за два роки було прийнято рішення збільшити також кількість годин, протягом яких можна
скористатися цією послугою.
Під час впровадження цієї послуги один мешканець міста поскаржився в Комісію з прав людини, що ця
практика є дискримінацією прав чоловіків, проте його скаргу відхилили, тому що ця практика була впроваджена саме для жінок, щоб подолати нерівність у сфері мобільності.

Інформація підготовлена на основі матеріалів сайту:
https://www.local2030.org/library/54/Gender-Mainstreaming-in-Local-Authorities-%E2%80%93-Best-Practices.pdf
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