
  



 

 

ВСТУП 

Досягнення ґендерної рівності – це невід’ємна частина розбудови цивілізованого та 
демократичного суспільства.  

2 основні напрями впровадження політики ґендерної рівності – розвиток спеціалізованої 
політики та інтегрування ґендерного підходу в інші політики та реформи.  

 

Виконання міжнародних та 

національних зобов’язань держави 

Дотримання та захист прав людини 

 

Запорука досягнення та 

збереження сталого позитивного 

миру  

Покращення становища чоловіків 

та жінок, хлопців і дівчат шляхом 

реагування на ґендерні проблеми 

цих груп у їх різноманітті  

 

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО? 

Вимога сучасного українського 

суспільства. 77% вважають рівність 

чоловіків і жінок важливою (81% 

жінок і 73% чоловіків)1 

Ґендерно зумовлені проблеми 

(наприклад, домашнє насильство, 

дискримінація та ін.) дорого 

коштують державі 

Розвиток демократії. Зокрема, 

забезпечення участі у процесах 

прийняття рішень і розподілі 

ресурсів незалежно від статі 

Збільшення тривалості життя 

(особливо чоловіків) 

 Створення рівних умов для 

кар'єрного зростання 

Можливість балансу професійного 

та особистого життя чоловіків і 

жінок 

     

Додаткові відсотки збільшення  

ВВП країни 

Партнерський розподіл сімейних 

обов'язків. Питання відповідального 

материнства і татівства 

 

Пропонуємо Вашій увазі публікацію “Реалізація державної політики ґендерної рівності”, 
підготовлену Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної І. 
Климпуш-Цинцадзе інформації у форматі Transition Book. 

Метою даної публікації є надати новому складу Кабінету Міністрів України, новому 
скликанню Верховної Ради України, представникам політичних сил, а також експертним 
колам та громадськості інформацію про поточний стан справ, основні досягнення та 
виклики у реалізації державної ґендерної політики. 

Дана публікація є доповненням до публікації “Європейська та євроатлантична інтеграція. 
Transition Book – 2019” Кабінету Міністрів України. 

  

                                                           
1 https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation-
2018/29.22.2018Klimpush/%20опитування%20з%20питань%20рівності%20між%20чоловіками%20та%20жінками%20в%20Україні%20липень%202018.pdf 



 

 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

 

 

Головний координатор: Офіс Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції  

  

 
Виконавці: Міністерство соціальної політики, Міністерство юстиції, Міністерство 

внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерство аграрної 

політики, Міністерство інформаційної політики, Міністерство з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, Міністерство культури, 

Міністерство охорони здоров‘я, Міністерство освіти і науки, Міністерство молоді та 

спорту, Міністерство у справах ветеранів, Державний комітет телебачення і 

радіомовлення, Державна служба статистики, Національне агентство України з питань 

державної служби, Державне агентство з питань електронного урядування, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 

держадміністрації, а також за згодою — органи місцевого самоврядування, 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини, Служба безпеки України, Генеральна 

прокуратура, Верховний Суд, Державна судова адміністрація, Вища рада правосуддя, 

Вища кваліфікаційна комісія суддів, Федерація профспілок України, Федерація 

роботодавців України, Державна служба зайнятості, Координаційний центр з надання 

безоплатної правової допомоги, міжнародні організації та громадські об’єднання, 

Національна академія наук, Національна академія державного управління при 

Президентові України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національна 

академія прокуратури України, Вища школа адвокатури Національної асоціації 

адвокатів України, Національна школа суддів, Рада суддів, з’їзд суддів, Національна 

академія педагогічних наук, Інститут модернізації змісту освіти МОН, 

Укртелерадіопресінститут, Спілка журналістів, Національний університет оборони 

України ім. І. Черняховського, ПАТ “НСТУ”, галузеві науково-дослідні інститути.  

 

 

Партнери: МФО “Рівні можливості”, ООН Жінки, Національний демократичний 

інститут, Програма розвитку ООН, Представництво НАТО в Україні, Рада Європи в 

Україні, Представництво ЄС в Україні, Агентство США з міжнародного розвитку, 

Управління Верховного комісара ООН по правам людини, Фонд народонаселення ООН, 

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, Координатор проектів ОБСЄ, Бюро з 

демократичних інститутів і прав людини, Консультативна місія ЄС, Проект “Ґендерно 

орієнтоване бюджетування в Україні”, Посольство Канади, Посольство Швеції, 

Посольство Великобританії, Посольство США, Посольство Данії, Посольство Естонії, 

Посольство Фінляндії, Посольство Швейцарії, Посольство Японії. 

 



 

 

ЩО ЗРОБЛЕНО 

 

Посилено інституційний механізм 

 Координацію визначено на найвищому політичному рівні – Віце-прем’єр-міністр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції. У Секретаріаті Кабінету Міністрів 
України створено допоміжну структуру – апарат Урядового уповноваженого з 
ґендерної  політики.  

  
 Налагоджено системну роботу з уповноваженими особами (координаторами), якими 

є заступники міністрів чи керівників відомств та заступники голів обласних 
державних адміністрацій. Активізовано діяльність міністерств та відомств, а саме: 
Міністерством юстиції підготовлено та постановою КМУ затверджено новий порядок 
ґендерно-правової експертизи, відповідно до якого таку експертизу проводять усі 
розробники нормативно-правових актів; Міністерство фінансів у 2017 р. вперше 
включило ґендерне бюджетування до Стратегії управління державними фінансами 
на 2017-2021 рр., а у січні 2019 р. ухвалило “Методичні рекомендації щодо 
застосування ҐОБ головними розпорядниками бюджетних коштів”. Цей документ є 
керівництвом для всіх установ і організацій у їхній  роботі з ґендерного бюджетного 
аналізу та ґендерного бюджетування в рамках управління державними фінансами в 
Україні. Міністерство економічного розвитку і торгівлі сприяє розвитку жіночого 
підприємництва в Україні. Для цього в Офісі з просування експорту створено 
Платформу #SheExports. Мета платформи – сприяти розширенню економічних 
можливостей жінок в Україні та промотувати українських жінок в бізнесі, жінок-
підприємців та жінок-експортерів. У грудні 2017 р. Україна приєдналась до 
Декларації про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній 
сфері. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства у січні 2018 р. прийняло Кодекс рівних можливостей.  Міністерство 
закордонних справ приєдналося до міжнародного руху за ґендерну рівність 
HeForShe і розпочало проведення ґендерного аудиту всередині структури. 
Міністерство освіти і науки започаткувало проведення анти-дискримінаційної 
експертизи проектів підручників. Всього експертизу пройшли більше 845 проектів. 
Частка тих, що враховують антидискримінаційний підхід зросла на 42% у 2019 р. 
порівняно з 2016 р. Частка дискримінаційних проектів підручників знизилась з 86% 
до 1%. Міністерство тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб провело ґендерну оцінку центрального апарату. Держкомтелерадіо провів 
конкурс для ЗМІ з тематики “Жінки, мир, безпека”. Українським інститутом 
підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси, який 
знаходиться в підпорядкуванні Держкомтелерадіо, впроваджено навчальний курс 
“Основи ґендерної політики для представників ЗМІ та працівників органів державної 
влади”.   

  
 Розширено мережу ґендерних радників та контактних осіб в секторі безпеки та 

оборони. Призначено штатну радницю з питань реформування психологічної служби 
та ґендерної інтеграції апарату командувача Національної гвардії, введено посаду 
позаштатного радника з ґендерних питань, а також штатну посаду помічника голови 
з питань ґендерної рівності у Державній прикордонній службі. Введена посада 
штатного радника з ґендерної політики Міністра внутрішніх справ. Призначено 



 

 

позаштатну радницю Голови Держкомтелерадіо з ґендерних питань. Частина 
радників/ць є штатними, частина на громадських засадах, частина працює за 
підтримки Програми ООН Жінки. В 16 обласних державних адміністраціях 
призначено штатних та позаштатних радників голів з ґендерних питань.  

  
 Створено структурні підрозділи з ґендерної політики. З 2018 р. у структурі апарату 

МВС створено Відділ з питань дотримання ґендерної рівності. У  
2017 р. у структурі Національної гвардії створено службу з ґендерної інтеграції 
Управління кадрової роботи. У 2018 р. у структурі Державної прикордонної служби 
створено службу з питань ґендерної рівності. У 2018 р. Державна міграційна служба 
створила відділ з питань дотримання ґендерної рівності та опрацювання звернень 
громадян. У Міністерстві юстиції працює робоча група з впровадження ґендерних 
підходів.  

  

 Створено механізм координації з представниками країн-донорів, міжнародними та 
громадськими організаціями (донорська робоча група під головуванням Віце-
прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції).  

  
 На запит Віце-прем’єр-міністра проведено функціональний аналіз обсягу та 

розподілу повноважень на загальнодержавному, регіональному та місцевому 
інституціональних рівнях для реалізації ґендерної політики. Напрацьовано 
рекомендації для посилення інституційного механізму.  

 



 

 

Ґендерний підхід інтегровано в низку стратегічних документів  

 

Інституціоналізація тематики у системі підготовки та підвищенні кваліфікації 

 Відбувається інтегрування ґендерної тематики у навчальні програми закладів вищої 

освіти сектору безпеки і оборони. Державні службовці проходять навчання з питань 

ґендерної політики3. До змісту загальних програм підвищення кваліфікації внесені 

питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків4. Внесено зміни 

до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Доповнено 

вимоги до компетентності кандидатів на посади фахівців з питань реформ новими 

компонентами щодо вміння здійснювати оцінку ґендерного впливу під час 

формування, впровадження та оцінювання державної політики5. 
 

  

                                                           
2 Додаток 
3 Відповідно до Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 

(розпорядження КМУ від 10.05.2018 р. № 342) 

4 Постанова КМУ від 06.02.2019 р. № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад” 

5 Постанова КМУ від 05.06 2019 р. № 462 "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"  

 Ґендерний компонент включено до Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 р. та 2019 

р., Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО (8 заходів у 2018 р., 

25 заходів у 2019 р.), Стратегії реформування державного управління України на 

період до 2021 р. Ґендерне бюджетування включено до Стратегії управління 

державними фінансами на 2017-2021 рр. Прийнято Державну соціальну програму 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р. 

Прийнято та оновлено Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 р. (НПД 1325). Україна єдина з 79 

країн світу (які прийняли такий план) зробила це, перебуваючи в гострому стані 

відкритої зовнішньої збройної агресії. Вперше, майже за 40 років з моменту 

ратифікації Україною Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

(КЛДЖ), прийнято Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у 

заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до 

восьмої періодичної доповіді України про виконання КЛДЖ на період до 2021 р. (НПД 

КЛДЖ). Прийнято нормативно-правові акти про запобігання та протидію 

домашньому насильству. Домашнє насильство криміналізовано. Розширено доступ 

постраждалих осіб до послуг (збільшено кількість закладів допомоги, створено 

мобільні бригади, надано можливість отримувати безоплатну правову допомогу). 

Прийнято низку підзаконних галузевих нормативних документів, а також ґендерний 

компонент інтегровано до низки стратегічних документів, що регулюють різні сфери 

життєдіяльності суспільства – всього більше 55 документів2.  



 

 

Регіональний контекст 
 

 Налагоджено координацію: систематичні робочі наради з уповноваженими особами 
(координаторами) та кущові регіональні наради задля посилення державної 
політики та координації роботи у сфері ґендерної рівності за участі представників/ць 
ОГС та міжнародних організацій.  

  

 На виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р. прийнято 4 обласні програми, а 
також 16 комплексних програм, які включають даний компонент6. На виконання 
НПД 1325 прийнято галузеві плани, 18 регіональних, ще 3 області включили заходи 
в інші обласні програми. Прийнято 4 регіональні плани дій/заходів з виконання НПД 
КЛДЖ. Визначено регіональні ґендерні проблеми.  

  

 Підготовлено 25 ґендерних профілів областей та м. Києва7. Ґендерні профілі 
включають ґендерну статистику за різними сферами діяльності, а також дані про 
реалізацію ґендерної політики в регіонах. Інформація, зібрана у даних публікаціях, 
може бути корисна для  ґендерно-відповідального планування та бюджетування, 
проведення моніторингу та оцінки діяльності у сфері забезпечення ґендерної 
рівності, а також для інформаційних та адвокаційних кампаній. Це сприятиме 
виконанню Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та інших національних і міжнародних зобов’язань з 
питань ґендерної рівності. 

 
 
 
Розширення можливостей жінок та посилення їх ролі у процесах прийняття рішень  

 Збільшилась кількість жінок серед вищого корпусу державної служби (посади 

категорії “А”). Покращення доступу жінок до посад і військових звань. Відкриття 

доступу дівчатам та жінкам до військових навчальних закладів. Зміцнення 

економічного потенціалу країни, зокрема, за рахунок відкриття для жінок понад 450 

професій (у 2017 р. скасовано Наказ Міністерства охорони здоров'я № 256)8. 

Інформаційно-просвітницька діяльність 

 У “Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 рр.” окреме місце 
присвячено питанням ґендерної рівності9 задля підвищення рівня поінформованості 
широких верств населення про європейські цінності та стандарти щодо верховенства 
права та поваги до прав людини і основоположних свобод, забезпечення ґендерної 
рівності та подолання дискримінації в усіх її формах та проявах.  

  
 На замовлення Віце-прем’єр-міністра розроблено план комунікаційної стратегії, який 

передано до Міністерства інформаційної політики. 
  

                                                           
6 Станом на ІІ квартал 2019 р.  

7 https://eu-ua.org/genderni-profili-25-oblastey-ukrayiny 
8 Наказ Міністерства охорони здоров'я від 29.12.1993 р. № 256 “Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок” 

9 Розпорядження КМУ від 25.10.2017 р. № 779-р. “Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018— 2021 роки” 



 

 

 Міністерством інформаційної політики створено та презентовано серію роликів “В 
професії всі рівні” (3 ролики) та серію на тематику Твоя професія – твій вибір (3 
ролики)10.   

  
 Маніпуляції навколо ґендерної тематики розглядаються як частина гібридної війни. 

Відповідні висновки закріплено за результатами Міжнародної конференції “Уроки 
гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед”.  

 

 

 

МОЖЛИВОСТІ 

 

1. Продовжувати започатковане ґендерне інтегрування в реформах шляхом прийняття 

галузевих ґендерних стратегій та виконання усіх міжнародних та національних 

зобов’язань.  

Розроблено 2 проекти таких стратегій: 

 Стратегія упровадження ґендерної рівності та недискримінації у сфері освіти 

“Освіта: ґендерний вимір – 2021” (МОН). Стратегія визначає базові принципи, мету, 

стратегічні цілі, завдання, цільові групи, сферу реалізації державної політики ґендерної 

рівності у сфері освіти. Метою цієї Стратегії є забезпечення комплексного впровадження 

принципів ґендерної рівності у сфері освіти та визначення шляхів забезпечення 

ґендерного підходу в зазначеній сфері відповідно до світових демократичних засад. 

Наразі, проект Стратегії розроблено та погоджено з іншими ЦОВВ. Урядовий комітет з 

питань соціальної політики та гуманітарного розвитку підтримав проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України “Про схвалення Стратегії впровадження ґендерної рівності у 

сфері освіти “Освіта: ґендерний вимір – 2021”.  

 Стратегія впровадження ґендерної рівності на шляху до децентралізації 

(Мінрегіон). Мета Стратегії – забезпечення рівного доступу жінок та чоловіків до послуг, 

що надаються на державному та місцевому рівнях, ґендерний паритет у прийнятті 

політичних рішень, що належать до сфери діяльності Мінрегіону та органів місцевого 

самоврядування. Проект Стратегії розроблено.  

 Затвердити Державну соціальну програму запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 р. Прийнята відповідна 

концепція. Дане завдання визначено в Плані пріоритетних дій уряду на 2019 р. 

                                                           
10 https://www.youtube.com/channel/UCgLarZawhgHPjKy008t3Y2w/videos  

https://www.youtube.com/channel/UCgLarZawhgHPjKy008t3Y2w/videos


 

 

 Затвердити концептуальні засади забезпечення ґендерної рівності у секторі 

безпеки і оборони України. Дане завдання визначено в Плані пріоритетних дій уряду на 

2019 р. 

2. Посилити потенціал сфер, які досі неактивно інтегрували ґендерний компонент у свою 

сферу діяльності. 

3. Посилити інституційний механізм шляхом виконання рекомендацій  функціонального 

аналізу обсягу та розподілу повноважень на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому інституціональних рівнях для реалізації ґендерної політики.   

4. Забезпечити повне ґендерне інтегрування по всій вертикалі виконавчої влади.  

5. Продовжувати практику координації державної ґендерної політики на найвищому 

політичному рівні, у т.ч. шляхом проведення регіональних нарад з усіма відповідальними 

суб’єктами.  

6. Забезпечити повне виконання прийнятих нормативно-правових актів.  

7. Здійснювати на постійній основі моніторинг та оцінку виконання  

нормативно-правових актів у сфері ґендерної рівності за уніфікованою інклюзивною 

методологією. 

8. Розпочати підготовку до написання нового Національного плану дій з виконання  

резолюцій Ради Безпеки ООН порядку денного жінки, мир, безпека, беручи до уваги 

результати оцінки виконання існуючого.  

9. Продовжувати інституціоналізацію тематики в системі підготовки, підвищення 

кваліфікації та професійного розвитку державних службовців та посадових осіб.  

10. Продовжувати інтеграцію ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес.  

11. Удосконалити методичні підходи щодо збору, обробки, публікації та використання 

ґендерної статистики на всіх рівнях. Розширити перелік статистичних показників за 

ознакою статті з розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, 

інвалідність та ін.). 

12. Посилювати розуміння діяльності анти-ґендерних ініціатив як частини гібридної війни, 

яку веде Росія проти України, вживати заходів з реагування та попередження.  

13. Затвердити Національну комунікаційну кампанію у сфері ґендерної рівності задля 

покращення розуміння та сприйняття ґендерного питання на суспільному рівні. Дане 

завдання визначено в Плані пріоритетних дій Уряду на 2019 р. 

14. Розробити нормативно-правову базу для подолання сексуального насильства, 

пов’язаного з конфліктом.  

 

 



 

 

РИЗИКИ/ЗАГРОЗИ 

 

 Анти-ґендерні ініціативи (включаючи ініціативи народних депутатів та місцевих рад), 
які суперечать міжнародним зобов’язанням та національному законодавству.  

  
 Реалізація державної ґендерної політики на регіональному рівні: різна ступінь 

локалізації, розуміння важливості її реалізації, формальних підхід до реалізації 
заходів, недостатнє ресурсне забезпечення. Важливо звертати увагу на регіони, де 
реалізація державної ґендерної політики відбувається формально або відбувається 
протидія її реалізації.  

  
 Ґендерні стереотипи та сексизм. Особливо з боку високопосадовців. Неприпустимим 

є ситуація сексистських висловлювань державними службовцями та посадовими 
особами. Наявність таких фактів може легітимізувати це явище в суспільстві. 

  
 У формуванні політики та культури ґендерної рівності є високий вплив особистісного 

фактору. Отже, великим ризиком може стати відсутність політичної волі, а також 
зниження статусу уваги до цієї сфери.  

  

 Проблеми інтенсивності росту та стабілізація процесу ґендерного інтегрування. 

  
 Зменшення (або зупинка на досягнутому рівні) кількості жінок  на керівних посадах та 

у процесах прийняття рішень. Також зменшення представництва жінок на місцевому 
рівні, що можна пов’язати з процесом децентралізації та збільшення повноважень та 
ресурсів на місцях.  

  
 Зменшення уваги до тематики ґендерно зумовленого насильства, зокрема, 

домашнього насильства та насильства в умовах конфлікту. Дана тематика 
залишається маловидимою та табуйованою (особливо сексуальне насильство будь-
якого виду). Система правосуддя, правоохоронні органи та інші установи, які 
пов’язані з тематикою ґендерно зумовленого насильства, не вживають усіх можливих 
заходів щодо захисту жертв та наданні всього спектру допомоги.  

  
 Прийняття ґендерно-сліпих або ґендерно-нейтральних політик та впровадження 

ґендерно-сліпих реформ, що призведе до неефективного використання ресурсів, 
зокрема бюджетних коштів та зробить дані політики такими, що не відповідають 
потребам та інтересам різних груп жінок та чоловіків, хлопців та дівчат.  

 

  



 

 

 

ДОДАТОК 

 

ДОКУМЕНТИ 
 
 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ: 

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

(зміни, № 2866-IV, 2018); 
2. Закон України “Про Ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми 
державами-членами (№ 1678-VII, 2014); 

3. Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”  
(№ 2229-VIII, 2017);  

4. Закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про 
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 
явищами” (№ 2227-VIII, 2017); 

5. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних 
Силах України та інших військових формуваннях”  
(№ 2523-VIII, 2018). 

 
УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: 

 
6. Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – 

НАТО на 2018 рік (№ 89/2018) ; 
7. Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – 

НАТО на 2019 рік (№ 117/2019). 
 
ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: 

 
8. Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків на період до 2021 року (№ 273-2018-п, 2018); 
9. Національний план 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 
(№ 634-2018-р, 2018); 

10. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 
мир, безпека” на період до 2020 року (№ 113-2016-р, 2018, зі змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням КМУ № 637-р від 05.09.2018); 

11. Питання проведення ґендерно-правової експертизи  (№ 997-2018-п, 2018); 
12. Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та / або 
насильства за ознакою статі (№ 654-2018-п, 2018); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2


 

 

13. Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали 
від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі  
(№ 655-2018-п, 2018); 

14. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі  
(№ 658-2018-п, 2018); 

15. Про затвердження Концепції Державної соціальної програми запобігання та 
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до  
2023 року (№ 728-2018-р, 2018); 

16. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України  
(№ 43-2019-п, 2019); 

17. Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного 
державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі (№ 234-
20); 

18. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 
1087 (Про затвердження Положення про військовий (військово-морський) ліцей”), (№486, 
2019). 

 
 ВІДОМЧІ НАКАЗИ: 

19. Спільний наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства внутрішніх справ 
від 13.03.2019 № 369/180 “Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення 
домашнього насильства”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2019 за № 
333/33304. 

 
Накази Міністерства соціальної політики: 

20. Від 01.10.2018 № 1434 “Про затвердження Типової програма для кривдників”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.2018 за  
№ 1222/32674; 

21. Від 11.12.2018 № 1852 “Про утворення Державної установи “Кол-центр 
Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та 
протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей”, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2018 за № 1458/32910. 

 
Накази системи Міністерства внутрішніх справ: 

22. Від 12.12.2017 № 1019 План заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо 
виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 
мир, безпека” на період до 2020 року, Методичні рекомендації  до Плану заходів Міністерства 
внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції 
Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року, Система моніторингу та 
оцінки Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного 
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 
2020 року; 

23. Від 04.05.2018 № 372 “Про внесення зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ 
від 21 серпня 1998 року № 622”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.05.2018 за № 
576/32028; 

24. Від 13.03.2018 № 188 “Про порядок проведення службових розслідувань у 
Національній гвардії України”; 



 

 

25. Наказ командувача Національної гвардії України від 27.12.2017 № 911 “Про 
затвердження Інструкції про заходи контролю за зверненнями громадян, яка містить 
інформацію щодо дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань у Національній 
гвардії України”. 

 
Накази Міністерства освіти і науки: 

26. Від 22.05.2018 № 509 “Положення про психологічну службу”, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 31.07.2018 за № 885/32337; 

27. Від 02.10.2018 р. № 1047 “Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на 
випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та 
службами”; 

28. Від 04.11.2016 № 1332 “Про поліпшення якості навчальних видань”. 
 
Накази Міністерства охорони здоров’я: 

29. Від 01.02.2019 № 278 “Про затвердження Порядку проведення та документування 
результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, 
які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги”, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.03. 2019 за № 262/33233; 

30. Від 13.10.2017 № 1254 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу 
Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256”,  зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 14.12.2017 за № 1508/31376. 

 
Наказ Міністерства фінансів:  
 

31. Від 02.01.2019 № 1 затверджено Методичні рекомендації щодо впровадження та 
застосування ґендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процес. 

 
 
 
 
Накази Координаційного центру надання безоплатної правової допомоги 

Міністерства юстиції України:  
 

32. Від 22.11.2018 № 95 затверджено ґендерну стратегію системи надання 
безоплатної правової допомоги “Рівні партнери”; 

33. Від 12.03.2019 № 33 затверджено Методичні рекомендації щодо ідентифікації 
випадків ґендерної дискримінації та механізм надання правової допомоги. 

 
Накази Міністерства оборони: 

34.-36. Внесення змін до наказу № 337 Міністерства оборони (накази №292 у 2016 р., 
№541 у 2017 р., №111 у 2018 р.); 

37. Наказ № 412 (2017); 
38. Наказ № 433 (2018); 
39. Наказ № 627 (2018). 
 

Ґендерний компонент інтегровано до:  



 

 

1. Національної стратегії у сфері прав людини (№ 501, 2015) та план дій з її реалізації 
(2015); 

2. Стратегії подолання бідності (№ 161-р, КМУ, 2016) та Плани дій з її реалізації 
(2016, 2017, 2018); 

3. Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 (2016); 
4. Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 

роки (№ 142-2017-р, 2017) та План заходів з її реалізації (2017); 
5. Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва на період до 2020 (№ 

504-р, 2017); 
6. Плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації 

населення (№ 469-2018-р, 2018); 
7. Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 

2023 року (№ 1027-р, 2018)’ 
8. Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття 

населення на період до 2022 (№ 688-р, 2018) та План заходів з її реалізації (2018); 
9. Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 

довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року  
(№ 944-р, 2018,) та План заходів з її реалізації; 

10. Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах 
України (№ 1071, 2017); 

11. Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період 
до  2020 року (№ 1023-р, 2017); 

12. Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018- 2021 роки (№ 779-р, 
2017); 

13. Регламенту КМУ (постанови КМУ № 45 від 23.01.2019, № 56 від 30.01.2019); 
14. Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (постанова 

КМУ № 462, 2019 р);  
15. Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (постанова КМУ № 106, 2019);  

16. Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного 
навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та 
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад  
(розпорядження КМУ №342, 2018); 

17. Положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони 
(рішення Вищої ради правосуддя № 1052/0/15-19, 2019); 

18. Українського правопису (постанова КМУ №437 від 22.05.2019). 
 
 

 

 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45-2019-%D0%BF#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D0%BF#n73


 

  


