
 

 

 

 

 

 

 

План дій щодо просування ґендерної рівності  
у Новорайській громаді Херсонської області на 2019-2020 роки 

 

Дія 

Дата 
виконання 

Фінансування Відповідальний 

 І. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПОЛІТИКИ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ  

 

Завдання 1.   Удосконалити інституційні механізми реалізації політики ґендерної рівності 
 

Заходи: 
1.1.а.2. Покласти повноваження щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на виконавчий орган сільської ради 

1.1.а.3. Сформувати план  роботи виконавчого органу ради  із залученням 

представників громадськості, призначити відповідального за  забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чоловіків 

1.1.а.4. Включити до Положень виконавчих органів  ради, посадових інструкцій 

окремих працівників  пункт про відповідальність за впровадження принципів 

ґендерної рівності на рівні покладених на орган повноважень  

2020 -  Моісеєнко Л.В.  

1.1.б.1. Призначити заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих 
органів уповноваженою особою з питань за безпечення рівних прав і можливостей 

жінок і чоловіків 

1.1.б.2. Внести відповідні зміни до розподілу повноважень між головою  та 

2020  Стешенко І.П., 
Скирденко Л.І., 
 



 

 

заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 
(розпорядження про розподіл повноважень/обов'язків)  
 

1.1.г.1 Утворити консультативно-дорадчий орган із питань забезпечення ґендерної 
рівності, затвердити Положення 

1.1.г.2 Розробити та затвердити план діяльності консультативно-дорадчого органу 

2020  Деменок Л.М. 
 

Завдання 2. Удосконалити нормативно-правове забезпечення реалізації політики ґендерної рівності 
 

Заходи: 
1.2.а.1 Провести аналіз стану забезпечення ґендерної рівності на місцевому рівні 
1.2.а.3 Розробити та прийняти цільову программу забезпечення ґендерної рівності на 
рівні громади 

2020   Стешенко І.П., 
МоісеєнкоЛ.В., 
КДО 

Завдання 3. Запровадити сучасні фінансові інструменти реалізації політики ґендерної рівності 
 

Заходи: 
1.3.а.1 Застосовувати в роботі ОМС Методичні рекомендації щодо впровадження та 
застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі (Наказ 
Міністерства фінансівУкраїни від 02.01.2019 року № 1)  
1.3.а.3 Проводити систематичний моніторинг та контроль застосування ґендерно 

орієнтованого підходу в бюджетному процесі 

2020    Федоренко А.В. 

1.3.б.1 Провести ґендерний бюджетний аналіз існуючих галузевих програм, надати 

рекомендації щодо подолання ґендерних розривів 

1.3.б.2 Опрацювати рекомендації щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в 
галузевих программах серед осіб, відповідальних за розробку та виконання галузевих 

програм 

1.3.б.4 Проводити систематичний моніторинг та оцінку галузевих программ щодо 

застосування ґендерно орієнтованого підходу 

 

2020  Федоренко А.В. 

1.4.а.2 Проводити аналіз витрат на просування ґендерної рівності  2020   Федоренко А.В. 



 

 

1.4.б.1 Оприлюднювати інформацію/звіти щодо розподілу бюджетних коштів на 
забезпечення ґендерної рівності через веб-сайт громади, ЗМІ та інші засоби 

1.4.б.2 Готувати та публікувати різну аналітичну інформацію з означенного питання 

2020  Остапчук О.О., 
Аркушенко С.В. 
 

ІІ. ВРАХУВАННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПОТРЕБ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ РОЗРОБКИ МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ 

Завдання 1. Врахувати ґендерний аспект на етапі проектування місцевої політики (аналіз ситуації та визначення проблем)  
 

Заходи: 
2.1.а.2 Визначити ґендерні пріоритети громади відповідно до стратегічних документів 
та нормативно-правових актівУкраїни 

2.1.а.3 Провести інформування ОМС, депутатів та інших зацікавлених сторін щодо 

ґендерних пріоритетів громади 

2020   Стешенко І.П., 
Аркушенко 
С.В., 
Корибут В.П.  

2.1.б.1 Провести ґендерний аналіз в одній чи більше сферах з метою визначення 

ґендерних розривів 

2.1.б.2 Донести результати аналізу до відповідних підрозділів, співробітників з метою 
внесення змін до програмних документів 

2020  Стешенко І.П., 
Аркушенко 
С.В., 
Корибут В.П. 
 

2.1.в.1 Провести дослідження потреб  чоловіків/жінок та хлопців/дівчат 

2.1.в.2 Запровадити систему збору пропозицій (зокрема онлайн форму на сайті 
громади)  
2.1.в.3 Забезпечити інформування відділів, працівників сільської ради щодо потреб 
жінок/чоловіків та дівчат/хлопців з метою  задоволення  потреб через відповідні 
програми 

 

2020  Стешенко І.П., 
Аркушенко 
С.В., 
Корибут В.П. 
 

Завдання 2. Інтегрувати ґендерний компонент на стадії планування місцевої політики 

 

Заходи: 



 

 

2.2.а.1 Провести  аналіз існуючих стратегічних документів та программ соціально-

економічного розвитку громади на предмет включення до них пріоритетів ґендерної 
рівності 
2.2.а.2 Розробити рекомендації щодо включення пріоритетів ґендерної рівності у 
стратегічні документи та програми громади 

2.2.а.3 Внести зміни до місцевих стратегічних документів  / програмі з метою 
включення пріоритетів політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  

2020    СтешенкоІ.П., 
Деменок Л.М. 
 

  

2.2.б.1 Врахувати ґендерні розриви, виявлені на етапі проектування, при розробці 
стратегічних документів та програм громади 

 

2020   

2.2.в.1 Провести ґендерний аналіз програм в одній чи більше сферах 

2.2.в.2 Розробити рекомендації щодо врахування потреб жінок і чоловіків в одній чи 

більше галузевих програмах 

2.2.в.3 Внести зміни до місцевих програм у рамках адаптації цілей та завдань 

відповідно до потреб жінок і чоловіків у всій їхній різноманітності 
 

2020  Аркушенко 
С.В., 
Корибут В.П. 

2.2.г.1 Розробити й застосувати ґендерно чутливі показники в одній чи більше 

галузевих програмах 

2020  Аркушенко 
С.В., 
Корибут В.П. 

Завдання 3. Інтегрувати ґендерний компонент на стадії впровадження / надання послуг 

 

Заходи: 
2.3.б.1 Провести  аналіз послуг,  які надаються жінкам та чоловікам на рівні громади, 
та рівня їхньої задоволеності 
2.3.б.2 Внести зміни до порядку надання послуг, спираючись на результати аналізу  

2020 
 

Аркушенко 
С.В., 
Корибут В.П. 

2.3.г.1 Створити інструменти, спрямовані на різні цільові аудиторії жінок і чоловіків 
(онлайн, телефона гаряча лінія, популярні месенджери, скринька відгуків тощо), для 
отримання відгуків від жінок та чоловіків щодо задоволеності отриманими  послугами 

2.3.г.2 Проводити щорічне анонімне опитування серед жінок та чоловіків на предмет 
задоволеності отриманими послугами 

 

2020  Аркушенко 
С.В., 
Корибут В.П. 



 

 

Завдання 4. Інтегрувати ґендерний компонент на стадії моніторингу та оцінки місцевої політики 

 

Заходи: 
2.4.а.2 Проводити систематичний моніторинг та оцінку виконання програм на основі 
індикаторів/показників, розроблених на стадії планування 

2020   Аркушенко 
С.В., 
Корибут В.П., 
Федоренко А.В. 

2.4.б.1 Система показників оцінки ефективності цільових та бюджетних программ 
включає ґендерні показники 

2.4.б.2 Скласти та оприлюднити звіт за результатами проведення оцінки ефективності 
здійснення цільових/бюджетних программ 

 

2020  Аркушенко 
С.В., 
Корибут В.П., 
Федоренко А.В. 

2.4.в.2 Провести оцінку впливу існуючих політик/програм на ґендерну рівність у 
громаді 

 

2020  АркушенкоС.В., 
Корибут В.П. 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБОРУ ДАНИХ, РОЗПОДІЛЕНИХ ЗА СТАТТЮ  
Завдання 3. Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків в економічному розвитку 

 

Заходи: 
3.1.в.3 Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків у механізмах реалізації місцевої 
демократії  (громадських слуханнях/форумах)   

2020   Дерлі С.М., 
Чеханцов М.М. 

Завдання 7. Збирати дані, розподілені за статтю, в сфері культури, відпочинку і дозвілля 

 

Заходи: 



 

 

3.1.є.1 Збирати дані, розподілені за статтю, щодо користувачів послугами закладів 

культури, відпочинку і дозвілля (бібліотек, клубів, будинків культури тощо) 
3.1.є.2 Збирати дані, розподілені за статтю, щодо участі в культурних заходах  
3.1.є.3 Збирати дані щодо участі жінок/чоловіків за віком у художній самодіяльності 
3.1.є.4 Збирати  на рівні громади дані, розподілені за статтю, щодо працівників 

бібліотек, закладів культури, відпочинку і дозвілля  

2020   Аркушенко С.В.  

IV. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Завдання 1. Проводити системне навчання з питань ґендерної рівності для представників ОМС та інших зацікавлених осіб 

 

Заходи: 
4.1.1 Визначити потреби цільових аудиторій у навчанні та сформувати программу 
навчання (спільну або окремі) 
4.1.2 Проводити заходи (семінари, круглі столи, тренінги тощо) з метою підвищення 

рівня кваліфікації цільових групп із питань реалізації ґендерної політики 

2020   Стешенко І.П., 
Деменок Л.М., 
Скирденко Л.І.  

4.2.1 Проводити систематичні тренінги (семінари) з підвищення рівня обізнаності 
щодо прав людини 

4.2.2 Проводити систематичні тренінги (семінари) з протидії ґендерним стереотипам 

4.2.3 Проводити систематичні тренінги (семінари) з посилення навичок проведення 

ґендерного аналізу, моніторингу та оцінки ґендерного впливу 

4.2.4 Проводити систематичні тренінги (семінари) з посилення рівня володіння 

інструментами ґендерного інтегрування та  ґендерного бюджетування 

2020   
 

Завдання 2. Надати організаційно-методичне та фінансове забезпечення системі навчання з питаньґендерної рівності для 
представників ОМС та інших зацікавлених осіб 

 

Заходи: 



 

 

4.4.2 Передбачити/залучити фінансові ресурси для підтримки представників цільових 

груп у підвищенні рівня кваліфікації з питань реалізації ґендерної політики 
(відрядження, інформаційно-методична література, інше)  

2020 5000 грн. Федоренко А.В., 
Регеда В.С. 

V. ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ КАМПАНІЙ З ПИТАНЬ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

Завдання 1. Регулярно проводити інформаційно-просвітницькі кампанії  з питань ґендерної рівності 
 

Заходи: 
5.1.3 Проводити на регулярній основі інформаційно-просвітницькі кампанії з питань 

ґендерної рівності з урахуванням потреб конкретних цільових аудиторій 

5.1.4 Проводити інформаційно-просвітницькі заходи для хлопців 

5.1.5 Проводити інформаційно-просвітницькі заходи для дівчат 

2020   Бушневич Д.В., 
Керівники 
закладів освіти, 
культури 
(бібліотек) 

5.2.2 Проводити на регулярній основі інформаційно-просвітницькі кампанії про н 

еприпустимість насильства та дискримінації 
5.2.3 Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії, спрямовані на заохочення 

дівчат отримувати освіту в галузях, у яких домінують хлопці та заохочення хлопців 

отримувати освіту в галузях, у яких домінують дівчата 

5.2.6 Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії щодо подолання ґендерних 

стереотипів (в освіті, на ринку праці, у спорті тощо) 

2020   Фатєєва О.О., 
БушневичД.В., 
Керівники 
закладів освіти, 
культури 
(бібліотек)  

Завдання 2. Використати різні комунікаційні канали для поширення інформації з питаньґендерної рівності 
 

Заходи: 
5.3.1 Поширювати інформацію з питаньґендерної рівності через офіційний сайт 
громади та інших місцевих організацій 

5.3.4 Використовувати соціальні мережі для інформаційно-просвітницьких кампаній із 

питань ґендерної рівності 

2020   Стешенко І.П., 
Моісеєнко Л.В.,  
Аркушенко С.В. 



 

 

Завдання 3. Забезпечити фінансування інформаційно-просвітницьких кампаній з питань ґендерної рівності 
 

Заходи: 
5.4.2. Залучати кошти донорів та міжнародних проектів для проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній із питань ґендерної рівності  

 2019-2020   Регеда В.С. 

VI. ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ/ДІЙ/ПРАКТИК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У 
ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ОМС ТА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ/УСТАНОВАХ/ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Завдання 2. Запровадити заходи/практики для забезпечення ґендерної рівності у сфері зайнятості 
 

Заходи: 
6.2.a.1 Запровадження програм/заходів на підтримку жіночого підприємництва, 
зокрема навчання 

2020    Стешенко І.П. 

Завдання 4. Запровадити заходи/практики для забезпечення ґендерної рівності у сфері протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, множинній дискримінації 
 

Заходи: 
6.4.в.3 Проводити інформаційно-освітні заходи щодо інформування населення про 
запобігання ризикам потрапляння в ситуації торгівлі людьми та про можливості 
отримання комплексної допомоги від суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми 

2020   Фатєєва О.О., 
Бушневич Д.В.  

 

 

     Розробка Інструментарію оцінки стану ґендерної рівності стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу через 
програму «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), яка адмініструється організацією Global 

Communities та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Інтрументарію є відповідальністю 

Національного Демократичного Інституту (NDI) і не обов’язково відображає погляді в Global Communities, програми DOBRE, USAID 
чи уряду Сполучених Штатів Америки. 
 



 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                         О.А.Шокуров                 


