
Результати аналізу щодо врахування заключних зауважень до дев’ятої періодичної доповіді України щодо виконання Конвенції ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок у нормативно-правових актах

Зміст зауваження Назва нормативно-
правового акта, в 

якому регулюється 
виконання 
зауваження

Зміст заходу Відповідальні за 
виконання

7. Комітет вітає міжнародну 
підтримку Цілей сталого розвитку 
та закликає до реалізації де-юре 
(правової) і де-факто (фактичної) 
гендерної рівності, відповідно до 
положень Конвенції протягом 
усього процесу впровадження 
Порядку денного сталого розвитку 
до 2030 року. Комітет нагадує про 
важливість Цілі 5 і включення 
принципів рівності та 
недискримінації в усі 17 Цілей

3.2 проведення аналізу індикаторів, у розрізі яких здійснюється 
збір даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку на 
предмет включення гендерного компонента, ознаки інвалідності 
та внесення відповідних змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №686 “Питання збору 
даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку”

Мінсоцполітики 
Держстат 
Урядовий уповноважений з 
питань гендерної політики

Комітет закликає державу-
учасницю визнати жінок 
рушійною силою сталого 
розвитку держави-учасниці та 
прийняти відповідну політику та 
стратегії з цією метою

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

Оперативна ціль 1.2. Забезпечено рівні права та можливості 
жінок і чоловіків у процесі прийняття управлінських рішень

7. Забезпечення досягнення збалансованого представництва 
жінок і чоловіків у прийнятті управлінських рішень в органах 
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в організаціях, зокрема шляхом запровадження 
позитивних дій (гендерні квоти, програми наставництва, 
менторські програми

1) запровадження програм наставництва та інших позитивних 
дій, у тому числі із залученням представників міжнародних 
організацій та держав з найкращими моделями публічного 
управління

НАДС 
центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
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2) проведення інформаційних заходів щодо висвітлення переваг 
гендерного балансу під час прийняття рішень та поширення 
кращих національних та міжнародних практик щодо 
запровадження позитивних дій

міжнародні організації (за 
згодою)

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

12. Комітет закликає державу-
учасницю виконати рекомендації, 
що містяться в цих заключних 
зауваженнях, приділяючи належну 
увагу його загальним 
рекомендаціям № 30 (2013) щодо 
жінок у запобіганні конфліктам, 
конфліктним і постконфліктним 
ситуаціям і № 32 (2014) про 
гендерні аспекти статусу 
біженця, притулку, 
громадянства та 
безгромадянства жінок. Він 
рекомендує державі-учасниці 
розглянути можливість 
звернення за міжнародною 
допомогою, якщо це необхідно, 
для виконання рекомендацій, 
включно з технічною допомогою 
Комітету
14. Комітет нагадує про свою 
загальну рекомендацію № 30 
(2013) щодо жінок у запобіганні 
конфліктам, конфліктних і 
постконфліктних ситуаціях і 
рекомендує державі-учасниці:

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 

11.2 внесення змін до Національного плану дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на 
період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1544

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022-%D1%80?find=1&text=1325#w1_10
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 (а) Прийняти зміни до другого 
національного плану дій щодо 
жінок, миру та безпеки та 
впровадити його в чіткі часові 
рамки з контрольними 
показниками та бюджетом, що 
враховує гендерні аспекти, 
беручи до уваги резолюцію Ради 
Безпеки 1325 (2000) та наступні 
резолюції щодо жінок, миру та 
безпеки; і забезпечити значущу 
участь жінок на всіх етапах 
прийняття рішень щодо реагування 
держави-учасниці на збройний 
конфлікт і в майбутніх процесах 
встановлення миру та відновлення;

період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                
2022-2024 рокиˮ

(б) Продовжувати сприяти 
рівноправній участі жінок у 
секторі безпеки та оборони

Оперативна ціль 2.2. Створено умови для значущої участі жінок 
у прийнятті рішень щодо постконфліктного відновлення та 
розбудови миру

17. Створення умов для розширення участі жінок у складі 
міжнародних місій із врегулювання та розв’язання конфліктів, 
офіційних переговорних місій тощо

1) розроблення індикаторів для моніторингу участі жінок у 
складі міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки 
тощо

2) налагодження діалогу з міжнародними мережами жінок у 
сфері ведення переговорів тощо

Міноборони 
Збройні Сили (за згодою) 
Національна поліція 
Національна гвардія (за 
згодою)

МЗС 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

19. Забезпечення гідних умов праці для жінок та рівних з 
чоловіками можливостей у секторі безпеки та оборони; 
збільшення представництва жінок серед військовослужбовців, 
осіб рядового і начальницького складу, працівників 
правоохоронних органів, в судових органах, прокуратурі

Міноборони 
МВС 
Збройні Сили (за згодою) 
Національна поліція 
Національна гвардія (за 
згодою) 
Адміністрація 
Держприкордонслужби 
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проведення оцінювання впливу кадрової політики на 
збільшення представництва жінок серед військовослужбовців, 
осіб рядового і начальницького складу, працівників 
правоохоронних органів, в судових органах, прокуратурі, 
зокрема на рівні прийняття рішень

ДСНС 
ДМС 
СБУ (за згодою) 
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою) 
ДСА (за згодою

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

Стратегічна ціль 1. Забезпечення рівноправної участі жінок і 
чоловіків у прийнятті рішень щодо запобігання конфліктам, 
розв’язання конфліктів, постконфліктного відновлення на всіх 
рівнях та в усіх сферах, зокрема в секторі безпеки і оборони

Оперативна ціль 1.2. Забезпечення рівноправного 
представництва жінок і чоловіків у прийнятті рішень в секторі 
безпеки і оборони

10. Забезпечення паритетної участі жінок і чоловіків у складі 
штатних, атестаційних, кадрових комісій, комісій для проведення 
службових розслідувань

1) перегляд нормативно-правових актів, якими затверджуються 
положення про діяльність органів сектору безпеки і оборони, 
склад атестаційних комісій, визначаються процедури набору, 
відбору, призначення, розміщення за місцем служби, дотримання 
соціальних гарантій, переведення та переміщення, просування по 
службі та звільнення із служби, щодо відповідності дотримання 
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків та внесення до них необхідних змін

2) розроблення та розповсюдження пам’ятки для представників 
штатних, атестаційних, кадрових комісій, комісій для проведення 
службових розслідувань з питань недопущення дискримінації під 
час провадження діяльності

МВС
Національна гвардія (за 
згодою)
Адміністрація 
Держприкордон-служби
Національна поліція
ДСНС
ДМС
Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
СБУ (за згодою)
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
Національне 
антикорупційне бюро 
Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
заклади освіти сектору 
безпеки і оборони (за 
згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 

11. Створення умов для проведення моніторингу призначення 
жінок на керівні посади

1) затвердження форм звітності та забезпечення збору 
статистичних даних з розподілом за статтю, віком, строком 

МВС
Національна гвардія (за 
згодою)
Адміністрація 
Держприкордон-служби
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несення служби (за показниками щодо обіймання 
керівних / начальницьких, офіцерських посад, участі у бойових 
діях, в операціях Об’єднаних сил тощо)

Національна поліція
ДСНС
ДМС
Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
заклади освіти сектору 
безпеки і оборони
(за згодою)
Мінветеранів
СБУ (за згодою)
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)

2) ведення статистики щодо складу національного контингенту 
та національного персоналу в міжнародних операціях з 
підтримання миру та безпеки з розподілом за статтю та країнами 
перебування

Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
МЗС
МВС
Національна поліція
Національна гвардія (за 
згодою)

Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

3) запровадження системи індикаторів кар’єрного зростання 
жінок сектору безпеки і оборони

МВС
Національна гвардія (за 
згодою)
Адміністрація 
Держприкордон-служби
Національна поліція
ДСНС
ДМС
Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
СБУ (за згодою)
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
Національне 
антикорупційне бюро

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 

5. Забезпечення жінок сектору безпеки і оборони 
інфраструктурними об’єктами та матеріально-технічними 
умовами, що відповідають їх потребам

Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
МВС
Національна поліція
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затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

1) проведення (за участю підрозділів за напрямами діяльності) 
аналізу наявних інфраструктурних об’єктів та матеріально-
технічних умов для служби жінок у секторі безпеки і оборони

2) розроблення підрозділами фінансового, логістичного та 
матеріально-технічного забезпечення планів та кошторисів щодо 
поліпшення інфраструктурних об’єктів та матеріально-
технічного забезпечення сектору безпеки і оборони з 
урахуванням умов для служби жінок у секторі безпеки і оборони 
та забезпечення архітектурної доступності таких об’єктів

3) розроблення форменого одягу / однострою з урахуванням 
антропометричних даних жінок та засобів бронезахисту для 
поліцейських, військовослужбовців та осіб рядового і 
начальницького складу служби цивільного захисту

4) забезпечення військовослужбовців-жінок форменим 
одягом / одностроєм, екіпіруванням, елементами бронезахисту 
відповідно до антропометричних даних
(згідно із встановленими нормами забезпечення)

5) створення / покращення інфраструктурних об’єктів, які 
враховують потреби жінок та забезпечують архітектурну 
доступність таких об’єктів

6) проведення опитування жінок і чоловіків сектору безпеки і 
оборони щодо задоволеності створеними умовами для служби

6. Створення для працівників умов, що полегшують поєднання 
функцій та обов’язків у професійному та приватному житті, 
зокрема у секторі безпеки і оборони

забезпечення можливостей виконання професійних і сімейних 
обов’язків працівниками (застосування гнучкого робочого 
графіка та можливості дистанційної роботи в межах режиму 
роботи підприємства, установи, організації; гнучких режимів 
роботи, періодів відпочинку та відпусток, урахування потреб 

Національна гвардія (за 
згодою)

Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
Національна гвардія (за 
згодою)
та її оперативно-
територіальні об’єднання
Адміністрація 
Держприкордон-служби та 
її регіональні управління
Національна поліція
та її територіальні органи
ДСНС та її територіальні 
органи та підпорядковані 
підрозділи
ДМС та її територіальні 
органи
СБУ та її регіональні 
органи (за згодою)
Офіс Генерального 
прокурора, обласні 
прокуратури (за згодою)
Адміністрація 
Держcпецзв’язку
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таких працівників під час організації на підприємстві роботи в 
нічну зміну та позмінної роботи; організація дитячих куточків, 
садків (з вечірніми та нічними групами у відомчих закладах 
сектору безпеки і оборони), дитячих кімнат, кімнат грудного 
вигодовування, транспортного обслуговування таких 
працівників тощо)

16. Відповідно до Конвенції та її 
загальної рекомендації № 30 (2013) 
щодо жінок у запобіганні 
конфліктам, конфліктних і 
постконфліктних ситуаціях, 
Комітет закликає державу-
учасницю:
  (а) Запобігати випадкам 
сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, і 
реагувати на нього, в тому числі 
через спеціалізовані мобільні 
поліцейські підрозділи,  

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

31.5. залучення мультидисциплінарних мобільних команд 
соціально-психологічної допомоги, мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги  особам, які постраждали від насильства 
за ознакою статі, мобільних мультидисциплінарних команд з 
надання психіатричної допомоги до роботи з цивільним 
населенням на деокупованих територіях

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
міжнародні організації
(за згодою)

забезпечення підвищення 
кваліфікації офіцерів поліції 
центрального та регіонального 
рівнів, військовослужбовців та 
інших працівників 
правоохоронних органів, 
прокурорів і суддів з метою 
забезпечення належного 
судового переслідування 
сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, у тому 
числі шляхом постійної технічної 
допомоги від групи експертів з 
питань верховенства права та 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

30. Забезпечення проведення кваліфікованого розгляду справ у 
сфері перехідного правосуддя та справ осіб, які постраждали від 
конфлікту

1) проведення системної підготовки фахівців правоохоронних 
органів, адвокатів, суддів з питань кваліфікації та процесу 
розгляду справ у сфері перехідного правосуддя та справ осіб, які 
постраждали від конфлікту

32. Визначення інституційного механізму для належного 
реагування, документування та розслідування злочинів проти 
життя і здоров’я, статевої свободи і недоторканості, честі та 
гідності особи в умовах конфлікту

1) включення до тематичних планів службової підготовки та 
перепідготовки працівників органів сектору безпеки та оборони, 
судових органів та адвокатури розділу щодо особливостей 

Національна школа суддів 
(за згодою)
Тренінговий центр 
прокурорів (за згодою)
Академія адвокатури
(за згодою)
МОН

МВС
Національна поліція
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
СБУ (за згодою)
Генеральний штаб ЗСУ (за 
згодою)
МОН
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сексуального насильства під час 
конфлікту, а також

виявлення та розслідування воєнних злочинів та злочинів проти 
людяності, у тому числі злочинів сексуального характеру

громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
Національна школа суддів 
(за згодою)
Вища школа адвокатури 
Національної асоціації 
адвокатів (за згодою)
Тренінговий центр 
прокурорів (за згодою)

аудитів безпеки для оцінки 
ризиків вчинення сексуального 
насильства та сексуальних 
домагань у громадських місцях 
територіальних громад, 
постраждалих від війни

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

19. Включення питань аудиту безпеки територій до освітніх 
програм суб’єктів реагування на безпекові виклики, насильство 
за ознакою статі та насильство, пов’язане з конфліктом

організація освітніх заходів (тренінгів, семінарів) з вивчення 
методики проведення аудиту безпеки територій на місцевому 
рівні (для фахівців із соціальної роботи, фахівців мобільних 
бригад соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 
ознакою статі, працівників притулків для осіб, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 
студентів закладів вищої освіти тощо)

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

 Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

18. Розширення можливостей залучення жінок, що 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, і 
громадських об’єднань, які працюють у сфері захисту прав 
людини та/або представляють різні групи жінок, до процесів 
реагування на збройну агресію, постконфліктного відновлення та 
розбудови миру на національному, регіональному та місцевому 
рівні для побудови мирних та інклюзивних спільнот, подолання 
безпекових викликів

1) поширення досвіду реалізації місцевих програм проведення 
гендерних аудитів безпеки “Безпечні міста та безпечні 
громадські простори для жінок і дівчат” (Донецька, Луганська, 
Запорізька області), “Громада за рівність” (м. Вінниця) шляхом 
проведення конференцій, виготовлення та розповсюдження 
відеороликів та інших матеріалів, а також використання під час 

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
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проведення комунікативних кампаній матеріалів проекту 
“Жінки” ключ до миру”

3) розроблення методичних рекомендацій щодо проведення 
гендерного аудиту доступності та безпеки доріг на територіях 
територіальних громад

Мінсоцполітики 
Мінрегіон 
Мінінфраструктури 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

4) проведення гендерних аудитів доступності та безпеки доріг 
на територіях територіальних громад

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

роботу міжвідомчої робочої 
групи, створеної у травні 2022 
року на основі Рамкової угоди про 
співпрацю між ООН та Урядом 
України щодо запобігання та 
реагування на сексуальне 
насильство, пов’язане з 
конфліктом;

Рішення Комісії з 
питань координації 
взаємодії органів 
виконавчої влади щодо 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків від 
06.06.2022 №1

Затверджено положення та склад Міжвідомчої робочої групи з 
питань протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі 
збройною агресією російської федерації проти України

(б) Забезпечити адекватне 
відшкодування постраждалим 
від сексуального та інших форм 
гендерного насильства щодо 
жінок і дівчат, пов’язаного з 
конфліктом, та 
прискорити ухвалення проекту 
Закону „Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо відшкодування шкоди за біль 
та жальˮ (2020);

Законопроект 3605 від 05.06.2020 (поданий народними депутатами)
Висновок Комітету з питань бюджету 18.11.2020:
законопроект матиме опосередкований вплив на показники бюджету 
(може призвести до збільшення видатків державного бюджету у разі 
необхідності відшкодування шкоди за біль та жаль на виконання 
судових рішень в частині шкоди за новими підставами, передбаченими 
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законопроектом, залежно від практики застосування даної 
законодавчої ініціативи). У разі прийняття відповідного закону він 
може набирати чинності згідно із законодавством.

(c) Дотримуватись своїх 
зобов’язань щодо належної уваги 
до запобігання, розслідування, 
судового переслідування та 
покарання винних в актах 
сексуального та інших форм 
гендерного насильства, 
пов’язаного з конфліктом, щодо 
жінок і дівчат з боку державних і 
недержавних суб’єктів, зокрема:

(і) Збір доказів у випадках 
сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, у         
співпраці з організаціями 
громадянського суспільства та 
міжнародними слідчими  
органами, в тому числі для 
переслідування в міжнародних 
судах, і відповідно до 
Міжнародного протоколу про 
документування та 
розслідування сексуального 
насильства під час конфлікту;

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

29. Приведення законодавства у сфері перехідного правосуддя у 
відповідність з міжнародними стандартами (Стамбульським 
протоколом, Римським статутом Міжнародного кримінального 
суду, Міжнародним протоколом із документування та 
розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту)

1) проведення аналізу перешкод та складнощів щодо доступу до 
правосуддя та правових послуг цільових груп Національного 
плану

2) включення до законодавства норм міжнародних стандартів у 
сфері перехідного правосуддя

31. Розроблення інструментів для фіксації випадків злочинів 
проти життя і здоров’я, статевої свободи і недоторканості, честі 
та гідності особи в умовах конфлікту відповідно до стандартів 
ООН та НАТО

2) розроблення інструкції щодо взаємодії суб’єктів 
уповноважених підрозділів під час реагування, документування 
та розслідування злочинів щодо сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, у тому числі щодо взаємодії поліції та 
громадян з питань реагування на сексуальне насильство, 
пов’язане з конфліктом, та запобігання йому

3) перегляд і внесення змін до пам’ятки для слідчих і 
прокурорів для встановлення фактів вчинення 
військовослужбовцями Російської Федерації кримінальних 
правопорушень проти статевої свободи та статевої 
недоторканості українців, їх розслідування, а також механізму 
роботи з потерпілими від таких злочинів особами відповідно до 
міжнародних протоколів документування та розслідування 
сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом

Мінреінтеграції
Мін’юст
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики
громадські об’єднання та 
міжнародні організації 
(за згодою)

Національна поліція
МВС
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
СБУ (за згодою)
Міноборони

Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації 
(за згодою)
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4) приведення 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, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 01 лютого 2019 р. № 278, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 14 березня 2019 р. за № 262/33233, у 
відповідність до Міжнародного протоколу документування та 
розслідування сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом (у частині документування медичним працівником 
результатів ушкоджень, що могли виникнути внаслідок 
сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та 
передання їх третім особам лише за інформаційної згоди 
постраждалих)

МОЗ

(іі) Розвиток потенціалу слідчих 
та організацій громадянського 
суспільства щодо міжнародних 
стандартів розслідування з 
урахуванням гендерних аспектів;

32. Визначення інституційного механізму для належного 
реагування, документування та розслідування злочинів проти 
життя і здоров’я, статевої свободи і недоторканості, честі та 
гідності особи в умовах конфлікту

1) включення до тематичних планів службової підготовки та 
перепідготовки працівників органів сектору безпеки та оборони, 
судових органів та адвокатури розділу щодо особливостей 
виявлення та розслідування воєнних злочинів та злочинів проти 
людяності, у тому числі злочинів сексуального характеру

Національна школа суддів 
(за згодою)
Тренінговий центр 
прокурорів (за згодою)
Академія адвокатури
(за згодою)
МОН

МВС
Національна поліція
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
СБУ (за згодою)
Генеральний штаб ЗСУ (за 
згодою)
МОН
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
Національна школа суддів 
(за згодою)
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Вища школа адвокатури 
Національної асоціації 
адвокатів (за згодою)
Тренінговий центр 
прокурорів (за згодою)

 30. Забезпечення проведення кваліфікованого розгляду справ у 
сфері перехідного правосуддя та справ осіб, які постраждали від 
конфлікту

1) проведення системної підготовки фахівців правоохоронних 
органів, адвокатів, суддів з питань кваліфікації та процесу 
розгляду справ у сфері перехідного правосуддя та справ осіб, які 
постраждали від конфлікту

2) розроблення та впровадження стандартних операційних 
процедур для фахівців правоохоронних органів та суддів щодо 
поводження з постраждалими від конфлікту для уникнення 
повторної травматизації

Національна школа суддів 
(за згодою)
Тренінговий центр 
прокурорів (за згодою)
Академія адвокатури
(за згодою)
МОН

Національна школа суддів 
(за згодою)
Національна поліція
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
СБУ (за згодою)
міжнародні організації 
(за згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

10. Удосконалення механізму координації взаємодії суб’єктів, 
що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
(передусім між обласними, Київською міською 
держадміністраціями, загальними та спеціалізованими службами 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, закладами освіти, охорони здоров’я, 
правоохоронними органами, центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, судами, громадськими 
об’єднаннями, приватними надавачами послуг), для ефективного 
запобігання, реагування та покращення якості надання 
підтримки постраждалим від всіх форм насильства за ознакою 
статі

2) розроблення матриці індикаторів раннього попередження 
сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом 

Мінсоцполітики 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 
Міноборони 
МВС 
Мінреінтеграції 
Мін’юст 
МОН 
МОЗ 
Національна поліція 
ДСНС 
ДМС 
Національна гвардія 
Адміністрація 
Держприкордонслужби
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(iii) Відхилення клопотань про 
амністію для осіб, підозрюваних, 
обвинувачених у вчиненні 
військових злочинів, злочинів 
проти людяності або грубих 
порушеннях прав людини, у тому 
числі сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, або 
засуджених за їх скоєння.
18. Відповідно до своєї загальної 
рекомендації № 30 (2013) щодо 
жінок у запобіганні конфліктам, 
конфліктних і постконфліктних 
ситуаціях, Комітет рекомендує 
державі-учасниці:

(а) Забезпечити систематичне та 
обов’язкове навчання з питань 
прав жінок та гендерної рівності 
для працівників правоохоронних 
органів та військовослужбовців 
Збройних Сил України, 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                           
2022-2024 рокиˮ

11. Створення дієвої системи спеціалізованих послуг для осіб, 
які постраждали від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом, з урахуванням потреб постраждалих

4) проведення щорічного аналізу наявних навчальних 
курсів/програм з питань запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі для різних суб’єктів 
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі та визначення потреби у нових освітніх програмах

5. Забезпечення застосування гендерно орієнтованого підходу 
у бюджетному процесі на державному та місцевому рівні

2) проведення навчань для головних розпорядників бюджетних 
коштів з питань забезпечення гендерної рівності у тих сферах 
діяльності, формування та/або реалізацію яких вони 
забезпечують

6. Забезпечення впровадження системного підходу до 
формування компетенцій державних службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування, зокрема керівників, з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а 
також підвищення обізнаності у сфері гендерної рівності, 
формування гендерної чутливості, розвінчування стереотипів

Нацсоцслужба 
Національна поліція 
МОН 
МОЗ 
заклади вищої освіти (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

головні розпорядники 
коштів державного 
бюджету 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

НАДС 
МОН 
заклади вищої освіти (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
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2) розроблення програм підвищення кваліфікації з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків з 
урахуванням специфіки діяльності державних органів та органів 
місцевого самоврядування

20. Створення ефективного механізму реагування на випадки 
всіх видів дискримінації та насильства за ознакою статі для 
забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків, включаючи 
представників вразливих груп, які можуть потерпати від 
множинної дискримінації та насильства, до правосуддя, зокрема 
шляхом підвищення компетенції фахівців системи 
кримінального правосуддя

3) включення питань щодо протидії дискримінації, у тому числі 
за ознакою статі та множинній дискримінації, до системи 
підготовки та підвищення кваліфікації суддів, прокурорів, 
правоохоронних органів, адвокатів

4) проведення навчань суддів, прокурорів, працівників 
правоохоронних органів, працівників центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги з питань протидії 
дискримінації, зокрема за ознакою статі, та множинній 
дискримінації

Національна школа суддів 
(за згодою) 
Тренінговий центр 
прокурорів (за згодою) 
Академія адвокатури (за 
згодою) 
заклади вищої освіти 
системи МВС (за згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Національна школа суддів 
(за згодою) 
Тренінговий центр 
прокурорів (за згодою) 
Академія адвокатури (за 
згодою) 
Координаційний центр з 
надання правової 
допомоги (за згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

7. Удосконалення документів, що регулюють індивідуальну 
поведінку та корпоративну етику в частині протидії сексизму, 
сексуальним домаганням, психологічному та сексуальному 
насильству, дискримінації під час прийняття на службу, 
виконання службових обов’язків та участі у прийнятті рішень

4) проведення системних, регулярних та обов’язкових навчань 
/ підвищення кваліфікації особового складу структур сектору 
безпеки і оборони, державних службовців та службовців органів 
місцевого самоврядування з гендерних питань, зокрема з питань 
запобігання випадкам дискримінації за ознакою статі та 
реагування на них

Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
НАДС
МВС
Адміністрація 
Держcпецзв’язку
Національна гвардія та її 
оперативно-територіальні 
об’єднання (за згодою)
Адміністрація 
Держприкордон-служби та її 
регіональні управління
Національна поліція та її 
територіальні органи
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ДСНС та її територіальні 
органи та підпорядковані 
підрозділи
ДМС та її територіальні 
органи
Офіс Генерального 
прокурора, обласні 
прокуратури (за згодою)
СБУ та її регіональні органи 
(за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
Національне 
антикорупційне бюро
заклади освіти сектору 
безпеки і оборони
(за згодою)
органи місцевого 
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації
(за згодою)

8. Забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків  до закладів 
освіти всіх рівнів сектору безпеки і оборони та включення 
гендерної складової до освітнього процесу

3) застосування в освітньому процесі методичних 
рекомендацій щодо інтеграції гендерних підходів у систему 
підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони

Міноборони
МВС
Національна гвардія (за 
згодою)
Адміністрація 
Держприкордонслужби
ДСНС
Національна поліція
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
СБУ (за згодою)
заклади освіти сектору 
безпеки і оборони 
(за згодою)

розробити Кодекс поведінки з 
дотримання прав людини та 
забезпечити його виконання 
працівниками сектору безпеки

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

7. Удосконалення документів, що регулюють індивідуальну 
поведінку та корпоративну етику в частині протидії сексизму, 
сексуальним домаганням, психологічному та сексуальному 

НАДС
Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
МВС
Національна гвардія (за 
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насильству, дискримінації під час прийняття на службу, 
виконання службових обов’язків та участі у прийнятті рішень

1) проведення аналізу документів, які визначають принципи та 
норми індивідуальної поведінки та корпоративної етики, щодо 
наявності положень про запобігання і протидію дискримінації, 
сексизму, сексуальним домаганням, психологічному та 
сексуальному насильству

2) перегляд документів, які визначають принципи та норми 
індивідуальної поведінки та корпоративної етики, з урахуванням 
результатів аналізу та внесення до них відповідних змін (за 
потреби)

згодою)
Адміністрація 
Держприкордонслужби
Національна поліція
ДСНС
ДМС
СБУ (за згодою)
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Національне 
антикорупційне бюро 
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
міжнародні організації 
(за згодою)

та забезпечити, щоб усі жінки та 
дівчата, які зазнали гендерне 
насильство, пов’язане з 
конфліктом, мали доступ до 
підтримки, 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

11. Створення дієвої системи спеціалізованих послуг для осіб, 
які постраждали від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом, з урахуванням потреб постраждалих

6) розроблення та затвердження програми відновлення для 
осіб, які постраждали від сексуального насильства та 
експлуатації, зокрема в умовах конфлікту

24. Проведення консультацій та надання необхідної 
комплексної, гуманітарної, медичної, соціально-психологічної, 
правової допомоги особам, які постраждали від конфлікту

1) забезпечення діяльності мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від конфлікту

2) забезпечення надання жінкам і дівчатам, які постраждали від 
конфлікту, медичної та консультативної допомоги з питань 
репродуктивного здоров’я

3) розроблення програми розвитку соціальних навичок, 
поведінки та взаємодії осіб, які постраждали від конфлікту, з 
органами місцевого самоврядування у конфліктних ситуаціях

Мінсоцполітики 
МОЗ 
Національна академія 
медичних наук (за згодою) 
міжнародні організації (за 
згодою)

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації 
(за згодою)

Нацсоцслужба
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4) проведення циклу тренінгів / семінарів для жінок і дівчат, які 
постраждали від різних видів конфліктів

5) проведення короткострокових курсів підвищення 
кваліфікації / тренінгів для фахівців із соціальної роботи, які 
залишилися працювати у прифронтових регіонах, з питань 
соціальної роботи з постраждалими від агресії Російської 
Федерації

38. Забезпечення надання ефективної своєчасної допомоги 
особам, які постраждали від насильства за ознакою статі; 
сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом; торгівлі 
людьми

1) проведення оцінювання потреб територіальних громад у 
послугах для осіб, які постраждали від насильства за ознакою 
статі, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, 
торгівлі людьми (з урахуванням віку, місця проживання, стану 
здоров’я, статі, соціального статусу, етнічної, релігійної 
приналежності та інших ознак)

2) забезпечення систематичного інформування населення про 
допомогу, яку можуть отримати особи, які постраждали від 
насильства за ознакою статі та сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, з урахуванням засобів комунікації для 
різних груп жінок і чоловіків (з урахуванням їхнього віку, місця 
проживання, наявності інвалідності, етнічного походження, 
майнового стану тощо) та послуги, які їм надаються

4) утворення в територіальних громадах притулків, інших 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали
від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом (зокрема, жінок, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, зумовлених бойовими діями, 

обласні, Київська міська 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
громадські об’єднання (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
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терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою 
окупацією)

у тому числі з боку Центру 
допомоги врятованим особам, 
філії якого мають бути створені у 
всіх постраждалих від конфлікту 
регіонах держави-учасниці, 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

38. 3) забезпечення вільного доступу постраждалих від 
сексуального насильства, а також їхніх дітей, членів сімей та 
інших свідків до своєчасних та орієнтованих на постраждалих 
послуг, у тому числі психологічних, правових, соціальних 
послуг, послуг у сфері сексуального та репродуктивного 
здоров’я, а також надання екстреної допомоги та підтримки в 
реінтеграції, у тому числі через забезпечення діяльності центрів 
допомоги врятованим

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за згодою)
 громадські об’єднання
(за згодою)

а також щоб жінки та дівчата, 
які отримали поранення та /або  
інвалідність внаслідок війни, 
отримували підтримку та 
послуги реабілітації;

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                        
2022-2024 рокиˮ

4) розроблення та ухвалення рекомендацій щодо врахування 
потреб жінок і чоловіків із числа ветеранів війни, зокрема 
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які 
брали участь в антитерористичній операції/операції Об’єднаних 
сил, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської 
Федерації, сімей загиблих, на яких поширюється дія Закону 
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, у стратегіях розвитку галузей та регіонів

Мінветеранів 
міжнародні організації (за 
згодою)

(b) Продовжити свої зусилля 
щодо забезпечення доступу до 
правосуддя, органів реєстрації 
актів цивільного стану, освіти,  
можливостей постійного 
працевлаштування, соціального 
захисту, охорони здоров’я, 
продуктів харчування, питної води 
та санітарії, притулку та 
електроенергії жінок і дівчат, які 
постраждали від воєнних дій, у 
співпраці з агенціями ООН та 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                        
2022-2024 рокиˮ

22. Спрощення доступу різних вразливих груп жінок і чоловіків 
до соціального захисту, адміністративних, соціальних, медичних, 
освітніх, культурних послуг, фізичної культури і спорту, 
правової допомоги

1) проведення соціальних опитувань щодо перешкод у доступі 
до соціального захисту, адміністративних, соціальних, медичних, 
освітніх, культурних послуг, фізичної культури і спорту, 
правової допомоги вразливих груп дівчат і хлопців, жінок і 
чоловіків, які проживають у місті, сільській місцевості, на 
гірських територіях і можуть опинитися або опинилися у 
складних життєвих обставинах, визначених законодавством 

Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
МОЗ 
МОН 
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міжнародними організаціями, у 
тому числі шляхом збільшення 
кількості обласних лікарень та 
амбулаторій, відновлення шкіл та 
використання програм 
дистанційного навчання;

України, а також представників національних меншин та впливу 
надзвичайних ситуацій на доступ до послуг

2) розроблення чек-листа для проведення територіальними 
громадами оцінювання перешкод у доступі вразливих груп жінок 
і чоловіків до соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, 
культури, фізичної культури та спорту із врахуванням впливу 
надзвичайних ситуацій

3) врахування у нормативно-правових актах результатів 
досліджень щодо перешкод у доступі вразливих груп жінок і 
чоловіків до соціального захисту, освіти, охорони здоров’я, 
культури, фізичної культури та спорту

4) проведення досліджень щодо потреб та системи мотивації до 
роботи соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, 
соціальних робітників та інших працівників надавачів 
соціальних послуг (Нацсоцслужба), медичних (МОЗ) та 
педагогічних працівників (МОН)

5) розроблення нормативно-правових актів за результатами 
досліджень щодо підвищення престижності роботи працівників 
(соціальних, медичних та педагогічних працівників)

23. 6) проведення обговорення проблеми відсутності з різних 
причин документів, що посвідчують особу, та шляхів її 
розв’язання для отримання різних видів послуг жінками і 
чоловіками: соціальних, медичних, освітніх тощо

10) забезпечення доступності до комплексних медичних та 
соціальних послуг осіб з інвалідністю у сільській місцевості, 
введення посад соціальних працівників у закладах охорони 
здоров’я

Мінмолодьспорт 
МКІП 
Мінрегіон 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
 

ДМС 
МВС 
МОЗ 
МОН 
Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
Мін’юст 
НСЗУ
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

(b) Продовжити свої зусилля 
щодо забезпечення доступу до 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 

21. Підвищення рівня правової обізнаності населення щодо 
різних форм і проявів дискримінації, домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, наявних механізмів захисту від 

Нацсоцслужба 
центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
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правосуддя, органів реєстрації 
актів цивільного стану,  
…

 жінкам і дівчатам, які 
постраждали від воєнних дій, у 
співпраці з агенціями ООН та 
міжнародними організаціями

Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на            2022-
2024 рокиˮ

дискримінації та насильства, зокрема серед представниць 
вразливих груп жінок, які можуть потерпати від множинної 
дискримінації

1) розміщення на офіційних веб-сайтах та в Інтернеті 
інформації щодо прав, якими можуть скористатися вразливі 
групи жінок і чоловіків, та механізмів їх реалізації

2) проведення інформаційних кампаній, зокрема за допомогою 
розміщення зовнішньої соціальної реклами, для підвищення рівня 
обізнаності населення, особливо вразливих груп, щодо різних форм і 
проявів дискримінації та насильства за ознакою статі та наявних 
механізмів захисту від дискримінації та насильства

держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Координаційний центр з 
надання правової 
допомоги (за згодою) 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

1) проведення аналізу перешкод та складнощів щодо доступу 
до правосуддя та правових послуг цільових груп Національного 
плану

38. 8) надання безоплатної правової допомоги особам, які 
постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом

Мінреінтеграції
Мін’юст
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики
громадські об’єднання та 
міжнародні організації 
(за згодою)

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
Координаційний центр з 
надання правової 
допомоги (за згодою)

освіти, у тому числі шляхом 
відновлення шкіл та використання 
програм дистанційного навчання;
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можливостей постійного 
працевлаштування

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

25. Розширення можливостей підтримки самозайнятості та 
підприємництва жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених 
осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від 
конфлікту

1) реалізація програм підтримки самозайнятості та 
підприємництва жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених 
осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від 
конфлікту

2) проведення аналізу сфер та форматів зайнятості з 
урахуванням регіональних особливостей для працевлаштування 
внутрішньо переміщених осіб

3) вивчення можливостей регіону щодо використання 
приміщень, які належать суб’єктам різних форм господарювання, 
для можливості пільгової оренди для розташування в них 
соціальних підприємств

4) забезпечення інформування громадян через платформу 
„Дія.Бізнесˮ про можливості провадження підприємницької 
діяльності, в тому числі про наявність фінансування

38. 7) проведення навчань для жінок, які постраждали від 
насильства за ознакою статі / торгівлі людьми та шукають роботу

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за згодою)
Мінветеранів
регіональні центри 
зайнятості (за згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації 
(за згодою)

Мінекономіки
державна установа 
„Офіс з розвитку 
підприємництва та 
експортуˮ (за згодою)

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
регіональні центри 
зайнятості (за згодою)
органи місцевого 
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання
(за згодою)

соціального захисту Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 

23. Забезпечення подолання/мінімізації негативних наслідків 
складних життєвих обставин особами/сім’ями, які в них 
перебувають, шляхом надання соціальної підтримки та 
соціального захисту вразливим групам населення з урахуванням 
різних потреб жінок і чоловіків

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
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жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на            2022-
2024 рокиˮ

1) проведення навчань для соціальних працівників, фахівців із 
соціальної роботи, соціальних робітників та інших працівників - 
надавачів соціальних послуг з питань врахування гендерного 
підходу під час роботи з вразливими групами жінок і чоловіків, а 
також надання невідкладної психологічної допомоги цим групам 
із застосуванням кращих національних та міжнародних практик 
соціальної роботи

2) проведення дослідження щодо організації надання соціальних 
послуг жінкам і чоловікам, які страждають на психічні розлади, 
зокрема щодо соціальних послуг, альтернативних стаціонарному 
догляду, методів надання допомоги/соціальної реабілітації, потреб у 
навчанні персоналу

5) внесення змін до державного стандарту супроводу сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах

міжнародні організації (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінсоцполітики

охорони здоров’я, у тому числі 
шляхом збільшення кількості 
обласних лікарень та амбулаторій

5) застосування телемедицини, у тому числі для населення 
окупованих територій, районів воєнних (бойових) дій, а також 
осіб, які були вимушені виїхати за кордон

МОЗ

продуктів харчування
питної води та санітарії,
притулку та електроенергії Розпорядження 

Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

3) вивчення можливостей регіону щодо використання 
приміщень, які належать суб’єктам різних форм господарювання, 
для компактного проживання внутрішньо переміщених осіб

обласні, Київська міська 
держадміністрації / обласні, 
Київська міська військові 
адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 

 2) проведення пілотного дослідження щодо доступу жінок і 
чоловіків до енергетики

Міненерго
Національна академія наук 
(за згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
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жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                        
2022-2024 рокиˮ

заклади вищої освіти (за 
згодою)

(c) Продовжувати розширення 
доступу до послуг з психічного 
здоров’я для жінок і дівчат, які 
постраждали від збройного 
конфлікту, у тому числі жінок, які 
працюють у секторі безпеки та 
оборони, постраждалих від 
гендерного насильства, 
пов’язаного з конфліктом, та 
вразливих груп жінок і дівчат, у 
тому числі з інвалідністю.

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

7. 3) удосконалення системи надання психологічної підтримки 
працівникам підрозділів усіх структур сектору безпеки і оборони, 
що постраждали від дискримінації, сексизму, сексуальних 
домагань тощо (виведення психологічних служб структур 
сектору безпеки і оборони поза юрисдикцію командування, 
визначення механізму подання скарг на представника 
психологічної служби щодо розголошення конфіденційної 
інформації тощо)

38. 5) надання соціальної, психологічної та іншої необхідної 
підтримки членам сімей осіб, які постраждали від насильства за 
ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом

6) проведення навчань для фахівців з питань надання 
психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства 
за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом

Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
Національна гвардія (за 
згодою)
Адміністрація 
Держприкордон-служби
Національна поліція
ДСНС
СБУ (за згодою)
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
Національне 
антикорупційне бюро

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
Міноборони
Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
Мінветеранів
Збройні Сили (за згодою)
Національна поліція
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та її територіальні 
підрозділи
Національна гвардія (за 
згодою)
та її оперативно-
територіальні об’єднання
ДСНС та її територіальні 
органи та підпорядковані 
підрозділи
Адміністрація 
Держприкордонслужби та 
її регіональні управління 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації 
(за згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                        
2022-2024 рокиˮ

23. 1) проведення навчань для соціальних працівників, фахівців 
із соціальної роботи, соціальних робітників та інших працівників 
- надавачів соціальних послуг з питань врахування гендерного 
підходу під час роботи з вразливими групами жінок і чоловіків, а 
також надання невідкладної психологічної допомоги цим групам 
із застосуванням кращих національних та міжнародних практик 
соціальної роботи

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

20. Комітет, посилаючись на 
свою загальну рекомендацію № 33 
(2015) щодо доступу жінок до 
правосуддя, рекомендує державі-
учасниці усунути корінні 
причини приховування 
інформації про випадки 
гендерного насильства щодо 
жінок і дівчат, у тому числі 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

11. 4) утворення в територіальних громадах притулків, інших 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 
насильства за ознакою статі та сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом (зокрема, жінок, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, зумовлених бойовими діями, 
терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою 
окупацією)

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування 
(за згодою)
громадські об’єднання (за 
згодою)
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шляхом надання ефективного 
захисту та притулку 
постраждалим

Постанов Кабінету 
Міністрів України від 
24.02.2021 № 145 
„Питання Державної 
соціальної програми 
запобігання та протидії 
домашньому насильству 
та насильству за 
ознакою статі на період 
до 2025 рокуˮ

9. Забезпечення доступу до загальних та спеціалізованих служб 
підтримки постраждалих осіб для отримання соціальних послуг 
медичної, соціальної, психологічної допомоги

1) проведення аналізу потреб у створенні спеціалізованих 
служб підтримки постраждалих осіб відповідно до методики 
визначення потреб територіальних громад у таких службах

2) створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих 
осіб

3) забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки 
постраждалих осіб (мобільних бригад соціально-психологічної 
допомоги, притулків, денних центрів соціально-психологічної 
допомоги/ спеціалізованих служб первинного соціально-
психологічного консультування)

Мінсоцполітики 
Національна поліція 
Рада міністрів Автономної 
Республіки  Крим
обласні, Київська і 
Севастопольська міські 
держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
громадські та міжнародні 
організації (за згодою)

підвищення кваліфікації 
суддів, прокурорів, поліцейських 
та інших працівників 
правоохоронних органів щодо 
методів розслідування та допиту 
з урахуванням гендерних 
аспектів, 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

35. Забезпечення виявлення випадків насильства за ознакою 
статі та належного реагування на них

2) включення до програм підготовки та підвищення 
кваліфікації особового складу сектору безпеки і оборони питань 
щодо запобігання та протидії насильству за ознакою статі

3) розроблення уніфікованої освітньої програми для всіх 
підрозділів Національної поліції, що здійснюють заходи із 
запобігання насильству за ознакою статі, реагування, протидії, 
документування та розслідування випадків насильства за 
ознакою статі

4) проведення навчань для різних категорій працівників 
Національної поліції з урахуванням особливостей служби 
слідчих підрозділів з питань ідентифікації та розслідування 
випадків насильства за ознакою статі

30. 2) розроблення та впровадження стандартних операційних 
процедур для фахівців правоохоронних органів та суддів щодо 
поводження з постраждалими від конфлікту для уникнення 
повторної травматизації

заклади освіти сектору 
безпеки і оборони
(за згодою)
МОН

Національна поліція
громадські об’єднання та 
міжнародні організації
(за згодою)

Національна школа суддів 
(за згодою)
Національна поліція
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
СБУ (за згодою)
міжнародні організації 
(за згодою)
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Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                         
2022-2024 рокиˮ

20. 2) організація проведення навчань та здійснення методологічного 
забезпечення діяльності судових та правоохоронних органів з метою 
підвищення гендерної чутливості під час реагування на випадки 
насильства та в ході спілкування з постраждалими від насильства за 
ознакою статі, особливо з особами, які належать до вразливих груп

Національна поліція (у 
межах компетенції) 
Національна школа суддів 
(за згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

2) розроблення методичних рекомендацій щодо етичних 
підходів у висвітленні сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом, в засобах масової інформації  з дотриманням 
конфіденційності, запобігання розповсюдженню психотравм у 
суспільстві та психологічного „зараження” населення та 
проведення інформаційних заходів щодо етичної культури 
висвітлення інформації про злочини, пов’язані зі збройним 
конфліктом, зокрема злочини сексуального характеру

МКІП
НАН України (за згодою)
МВС
Національна поліція
МОН
Міноборони
Генеральний штаб ЗСУ (за 
згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

проведення інформаційно-
просвітницьких кампаній для 
усунення гендерних упереджень 
та дестигматизації жінок і дівчат, 
які постраждали від гендерного 
насильства, 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                       
2022-2024 рокиˮ

14. Формування “нульової” толерантності суспільства до всіх 
видів насильства за ознакою статі, зокрема домашнього 
насильства, а також неупередженого ставлення населення до 
постраждалих від такого насильства

1) проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо 
різних форм проявів та шкоди насильства за ознакою статі 
(зокрема міжнародні кампанії “16 днів проти насильства”)

2) підтримка створення та розповсюдження документальних та 
художніх фільмів щодо різних форм проявів та шкоди насильства 
за ознакою статі

Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
МВС 
МКІП 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Держкіно 
Держкомтелерадіо 
міжнародні організації (за 
згодою) 
обласні, Київська міська 
держадміністрації
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3) розроблення та розповсюдження соціальної реклами щодо 
різних форм проявів та шкоди насильства за ознакою статі

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

а також шляхом продовження 
надання безоплатної правової 
допомоги постраждалим

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

38. 8) надання безоплатної правової допомоги особам, які 
постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з 
конфліктом

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
Координаційний центр з 
надання правової 
допомоги (за згодою)

22. Комітет рекомендує державі-
учасниці у повній мірі 
гармонізувати національне 
законодавство з міжнародним 
правом, у тому числі міжнародним 
кримінальним правом, шляхом 
внесення змін до статей 433, 434 
та 438 Кримінального кодексу 
України та прийняття 
законопроекту № 2689 від 
27.12.2019, для того, щоб 
включити до національного 
законодавства злочини проти 
людяності та привести положення 
про геноцид і військові злочини у 
повну відповідність до 
міжнародних стандартів.

 07.06.2021 Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо імплементації норм міжнародного 
кримінального та гуманітарного праваˮ направлено на підпис 
Президенту
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24. Комітет рекомендує державі-
учасниці:

(a) Зміцнити механізми для 
моніторингу реалізації політики 
у сфері гендерної рівності та 
антидискримінаційної політики 
в усіх сферах, охоплених 
Конвенцією, у тому числі шляхом 
визначення конкретних строків 
та цілей реалізації, а також 
зміцнити людські, технічні та 
фінансові ресурси для реалізації 
такої політики;

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на            2022-
2024 рокиˮ

2. 2) розроблення моніторингової карти виконання Конвенції 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок з 
урахуванням заключних рекомендацій Комітету ООН з ліквідації 
дискримінації щодо жінок

3. 2) проведення аналізу індикаторів, у розрізі яких 
здійснюється збір даних для моніторингу реалізації цілей сталого 
розвитку на предмет включення гендерного компонента, ознаки 
інвалідності та внесення відповідних змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №686 “Питання 
збору даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку”

3) проведення інформаційних заходів для підвищення 
інституційної спроможності громадських об’єднань, які 
представляють різні групи жінок (ВІЛ-інфікованих осіб, осіб з 
інвалідністю, жінок, які проживають у сільській місцевості, 
жінок, які належать до національних меншин, внутрішньо 
переміщених осіб, ветеранів тощо), з правових питань, 
комунікації, проведення моніторингів

16. 1) розроблення уніфікованих форм для оброблення 
результатів моніторингу виконання Національного плану дій з 
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, 
безпека” на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2021 р. № 1544 (далі - 
Національний план дій)

20. 1) розроблення методології/методичних рекомендацій 
моніторингу звернень та реагування на випадки дискримінації

Мінсоцполітики 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
Держстат 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики

 

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
центральні органи 
виконавчої влади, 
відповідальні за виконання 
Національного плану дій 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
Мін’юст 
МКІП 
громадські об’єднання та 
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8. 1) проведення консультацій з правозахисними об’єднаннями 
громадян, організаціями, які представляють різні групи жінок, 
під час формування, реалізації та моніторингу впровадження 
національних і міжнародних зобов’язань у сфері гендерної 
рівності

9. 3) проведення інформаційних заходів для підвищення 
інституційної спроможності громадських об’єднань, які 
представляють різні групи жінок (ВІЛ-інфікованих осіб, осіб з 
інвалідністю, жінок, які проживають у сільській місцевості, 
жінок, які належать до національних меншин, внутрішньо 
переміщених осіб, ветеранів тощо), з правових питань, 
комунікації, проведення моніторингів

міжнародні організації (за 
згодою)

центральні органи 
виконавчої влади 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.05.2021 
№ 497 „Деякі питання 
реалізації у 2021-2023 
роках Державної 
стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 
рокиˮ

127. Запровадження системи моніторингу та оцінювання 
регіонального та місцевого розвитку, орієнтованої на 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
дотримання прав людини, у тому числі шляхом розрахунку та 
застосування індексу гендерної нерівності та регіонального 
індексу гендерного розвитку як коригуючих факторів, 
пов’язаних з розрахунком регіонального індексу людського 
розвитку в Україні на основі методології Програми розвитку 
ООН
1) проведення гендерного аналізу та впровадження гендерного 

підходу в систему проведення моніторингу та оцінювання 
сталого регіонального та місцевого розвитку, орієнтованої на 

Мінрегіон
Держстат
інші центральні органи 
виконавчої влади
Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим
обласні, Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
партнери з розвитку (за 
згодою)
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забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
дотримання прав людини
126. Створення умов для підвищення потенціалу Мінрегіону, 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та 
органів місцевого самоврядування щодо інтеграції гендерного 
підходу у стратегічне та бюджетне планування, реалізацію, 
моніторинг та оцінювання політики регіонального розвитку
1) підвищення інституційного потенціалу Мінрегіону, Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських держадміністрацій та органів 
місцевого самоврядування щодо інтеграції гендерного підходу у 
стратегічне планування, бюджетування, реалізацію, проведення 
моніторингу та оцінювання державної регіональної політики

Мінрегіон
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
партнери з розвитку (за 
згодою)

(b) забезпечити всебічне 
врахування проблематики 
гендерної рівності у стратегіях 
місцевого управління;

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на            2022-
2024 рокиˮ

1. 1) моніторинг нормативно-правових актів, державних та 
обласних програм, стратегій розвитку територіальних громад, 
програм зайнятості населення щодо наявності в них положень, 
спрямованих на зменшення гендерної нерівності, врахування 
потреб різних груп жінок і чоловіків та виконання міжнародних 
зобов’язань України у сфері забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків
2) урахування результатів моніторингу під час розроблення 
нормативно-правових актів, державних та обласних програм, 
програм зайнятості населення, стратегій розвитку 
територіальних громад

6. 8) узагальнення та поширення кращого досвіду інтеграції 
гендерних підходів на рівні територіальних громад

Мінсоцполітики 
центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання (за 
згодою)
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Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

34. 8) розроблення та затвердження методичних рекомендацій з 
реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на 
дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад

Мінсоцполітики
Мінрегіон
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
міжнародні організації 
(за згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2021 
№ 1617 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
Стратегії людського 
розвитку на 2021—2023 
рокиˮ

188. Урахування гендерного компонента в програмах 
економічного та соціального розвитку з урахуванням актуальних 
потреб галузей, регіонів і територіальних громад

надання методичної допомоги територіальним громадам щодо 
розроблення прогнозних та програмних документів соціального 
і економічного розвитку з урахуванням гендерного підходу та 
підходу, заснованого на правах людини

Мінсоцполітики

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.05.2021 
№ 497 „Деякі питання 
реалізації у 2021-2023 
роках Державної 
стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 
рокиˮ

122. Забезпечення застосування гендерного підходу до 
процесів стратегічного планування та формування бюджету на 
регіональному та місцевому рівні, залучення до цього процесу 
місцевих жіночих організацій, а також осіб, які зазнають різних 
форм дискримінації

1) методичне забезпечення діяльності відповідальних фахівців 
органів місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків

2) розроблення методичних рекомендацій щодо організації 
діяльності уповноважених осіб (координаторів) з питань 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
запобігання та протидії насильству за ознакою статі, 
відповідальних структурних підрозділів місцевих державних 
адміністрацій з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою 
статі

3) розвиток спроможності працівників Мінрегіону, окремих 
облдерж-адміністрацій та органів місцевого самоврядування 

Мінсоцполітики
Мінрегіон
інші центральні органи 
виконавчої влади
Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим
обласні, Київська та 
Севастопольська міські 
держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
партнери з розвитку (за 
згодою)

Мінрегіон
інші центральні органи 
виконавчої влади
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щодо застосування гендерного підходу під час розроблення 
прогнозних і програмних документів та бюджетних програм 

4) інтеграція гендерних підходів під час розроблення проектів 
нормативно-правових актів у сфері регіонального розвитку та 
децентралізації з метою забезпечення їх узгодження з 
міжнародними та національними зобов’язаннями України щодо 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

обласні держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
партнери з розвитку (за 
згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                         
2022-2024 рокиˮ

2. 4) забезпечення діяльності інституційного механізму 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
(кількість новоутворених відповідальних структурних 
підрозділів з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, а також призначених радників одиниць)

5) формування бази даних фахівців з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у різних сферах для 
їх залучення до надання консультацій, проведення навчань, 
гендерних аудитів

6. 6) проведення інформаційних кампаній щодо можливості 
навчання за магістерською освітньою програмою “Гендерні 
студії”, зокрема для державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, на яких покладено обов’язки із 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а 
також радників з цих питань

центральні органи 
виконавчої влади 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

(c) Забезпечити призначення 
радників з гендерних питань, 
утворення відділів гендерної 
рівності та надати їм відповідні 
повноваження і засоби впливу, 
провести заходи з розбудови 
їхнього потенціалу, а також 
забезпечити людськими, 
технічними та фінансовими 
ресурсами;

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 

43. Забезпечення міжвідомчої співпраці та координації 
діяльності органів державної влади, міжнародних організацій та 

Мінсоцполітики
Міноборони
Збройні Сили (за згодою)
МВС
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затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

громадських об’єднань щодо розроблення, виконання та 
моніторингу стану виконання Національного плану

4) забезпечення діяльності радників з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Національна гвардія (за 
згодою)
Адміністрація 
Держприкордонслужби
Національна поліція
ДСНС
ДМС
МОЗ
МОН
СБУ (за згодою)
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
ДСА (за згодою)
Державне бюро 
розслідувань (за згодою)
Національне 
антикорупційне бюро
Мінстратегпром
Мінреінтеграції
МКІП
Мінцифри
Мінветеранів
Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за згодою)
заклади освіти сектору 
безпеки і оборони 
(за згодою)

(d) Забезпечити систематичний 
збір даних з розподілом за статтю 
в усіх сферах, охоплених 
Конвенцією, у тому числі у сфері 
гендерного насильства щодо жінок 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2021 
№ 1617 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
Стратегії людського 

199. Приведення наявних в Україні статистичних показників у 
відповідність із міжнародними стандартами; запровадження 
додаткових спостережень або включення до нинішніх 
спостережень додаткових показників з метою повного 
відображення становища жінок і чоловіків в Україні

міністерства
інші центральні органи 
виконавчої влади
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розвитку на 2021—2023 
рокиˮ

врахування під час розроблення форм звітності у різних 
сферах показників з розподілом за статтю, зокрема за віком, 
місцем проживання, іншими ознаками

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                    
2022-2024 рокиˮ

3. Забезпечення проведення оцінювання становища різних 
груп дівчат і хлопців, жінок і чоловіків за допомогою аналізу 
даних статистичної та адміністративної звітності за статтю, 
віком, етнічною приналежністю, наявністю інвалідності, 
місцевістю проживання та іншими ознаками

1) перегляд та внесення необхідних змін до форм статистичної 
та адміністративної звітності у частині введення показників з 
розподілом за статтю, віком, місцем проживання та іншими 
релевантними ознаками, необхідними для аналізу/оцінювання 
становища різних груп жінок і чоловіків

2) проведення аналізу індикаторів, у розрізі яких здійснюється 
збір даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку на 
предмет включення гендерного компонента, ознаки інвалідності 
та внесення відповідних змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 686 “Питання збору 
даних для моніторингу реалізації цілей сталого розвитку”

5) розроблення статистично-аналітичних матеріалів, які дають 
змогу визначити відмінності у становищі різних груп жінок і 
чоловіків, наявні проблеми та потреби (“гендерні портрети”), а 
також включення до паспортів громад показників щодо 
вразливих груп населення з розподілом за статтю, віком, ознакою 
інвалідності, сімейним становищем

12. 1) розроблення інструментарію для оброблення інформації 
за формами звітування про домашнє насильство та/або 
насильство за ознакою статі

центральні органи 
виконавчої влади

Мінсоцполітики 
Держстат 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

і захисту прав вразливих груп 
жінок на основі Індикаторів для 
моніторингу гендерної рівності. 
(CEDAW/C/UKR/9, п. 3) та 
відповідних показників Цілей 
сталого розвитку 
(CEDAW/C/UKR/9, п. 6), а також 
оприлюднювати такі дані 
відповідно до Ініціативи 
„Партнерство „Відкритий урядˮ 
(2021)

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24.02.2021 № 145 
„Питання Державної 
соціальної програми 
запобігання та протидії 

1. Здійснення збору, аналізу і поширення інформації про 
домашнє насильство та/або насильство за ознакою статі, 
удосконалення системи показників у формах державної 
статистичної звітності щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству та/або насильству за ознакою статі

Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба
МВС
Національна поліція  МОН
МОЗ
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домашньому насильству 
та насильству за 
ознакою статі на період 
до 2025 рокуˮ

1) розроблення та затвердження форм звітності про домашнє 
насильство та/або насильство за ознакою статі з розподілом за 
віком, характером відносин між постраждалою особою і 
кривдником, іншими показниками

2) здійснення збору статистичних даних про факти 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та 
проведення аналізу ситуації

ДСА (за згодою)
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Рада міністрів Автономної 
Республіки  Крим
обласні, Київська і 
Севастопольська міські 
держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
громадські та міжнародні 
організації (за згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 24.02.2021 
№ 149 „Про 
затвердження плану дій 
із впровадження 
Ініціативи “Партнерство 
“Відкритий Уряд” у 
2021—2022 рокахˮ

Забезпечення відкритого доступу до гендерно дезагрегованих даних
2. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо ведення 

державних реєстрів та програмного забезпечення реєстрів у частині 
введення показників з розподілом за статтю та іншими ознаками, 
необхідними для оцінювання становища/потреб різних груп жінок і 
чоловіків

3. Внесення змін до нормативно-правових актів щодо збору 
адміністративної звітності з урахуванням гендерного підходу

4. Оприлюднення гендерно дезагрегованих даних за визначеним 
переліком у форматі відкритих даних

центральні органи 
виконавчої влади — 
держателі реєстрів 
Урядовий уповноважений з 
питань гендерної політики

міністерства 
Держстат 
інші центральні органи 
виконавчої влади
Урядовий уповноважений з 
питань гендерної політики

Мінцифри 
інші центральні органи 
виконавчої влади — 
розпорядники інформації
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 02.12.2020 
№ 1517 „Питання збору 
даних для моніторингу 
гендерної рівностіˮ

2. Державній службі статистики:
забезпечити збір даних для моніторингу гендерної рівності та 

їх оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті;
провести координацію робіт, пов’язаних із розробленням 

метаданих за індикаторами, затвердженими цим 
розпорядженням.
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3. Центральним органам виконавчої влади за участю 
державних органів та інших відповідальних за розрахунок 
індикаторів, у розрізі яких здійснюється збір даних для 
моніторингу гендерної рівності, забезпечити збір даних та 
розроблення метаданих зазначених індикаторів і подання їх 
Державній службі статистики.

(e) Забезпечити у всіх поточних 
програмах допомоги та в усіх 
майбутніх зусиллях з укріплення 
верховенства права та відновлення 
пріоритетний характер завдань з 
досягнення гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей 
жінок, і з цією метою створити 
міжвідомчий механізм з 
гендерним паритетом на всіх 
рівнях прийняття рішень, що 
складається з відповідних 
державних інституцій на всіх 
рівнях і представників 
громадянського суспільства, 
міжнародних організацій та інших 
держав-учасниць, які наразі 
підтримують державу-учасницю 
на її шляху до всеосяжного та 
тривалого миру

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на            2022-
2024 рокиˮ

1. 7) врахування гендерних аспектів у проектах і програмах 
міжнародної технічної допомоги

8) розроблення показників для моніторингу проектів і програм 
міжнародної технічної допомоги щодо врахування гендерних 
аспектів
2. 1) проведення регулярних засідань координаційних рад з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, зокрема Комісії з питань координації взаємодії органів 
виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, міжсекторальної робочої групи 
“Гендерна рівність” координації міжнародної технічної 
допомоги, регіональних міжвідомчих рад з питань забезпечення 
гендерної рівності

Секретаріат Кабінету 
Міністрів 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

26. Відповідно до статті 4 (1) 
Конвенції та загальної 
рекомендації Комітету № 25 (2004) 
про тимчасові спеціальні заходи, 
Комітет рекомендує державі-
учасниці:

(a) прийняти тимчасові 
спеціальні заходи, такі як 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 

40. 3) розроблення методичних рекомендацій щодо 
запровадження позитивних дій, зокрема квот, з метою 
зменшення гендерної нерівності

Мінсоцполітики 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
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встановлені законом квоти та 
преференційний прийом на 
роботу жінок, з метою 
прискорення досягнення 
фактичної рівності жінок і 
чоловіків у всіх сферах, де жінки 
недостатньо представлені або 
перебувають у невигідному 
становищі, таких як політичне та 
громадське життя, зайнятість та 
розширення економічних прав та 
можливостей, приділяючи 
особливу увагу вразливим 
групам жінок;

операційного плану з її 
реалізації на                      
2022-2024 рокиˮ 1. 6) урахування гендерних аспектів впливу надзвичайних 

ситуацій під час розроблення нормативно-правових актів у сфері 
охорони здоров’я, освіти, зайнятості, соціального захисту 
населення, а також забезпечення представництва не менше ніж 
30 відсотків представників однієї статі у складі 
регіональних/місцевих комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій

7. Забезпечення досягнення збалансованого представництва 
жінок і чоловіків у прийнятті управлінських рішень в органах 
виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в організаціях, зокрема шляхом запровадження 
позитивних дій (гендерні квоти, програми наставництва, 
менторські програми)

1) запровадження програм наставництва та інших позитивних 
дій, у тому числі із залученням представників міжнародних 
організацій та держав з найкращими моделями публічного 
управління

2) проведення інформаційних заходів щодо висвітлення 
переваг гендерного балансу під час прийняття рішень та 
поширення кращих національних та міжнародних практик щодо 
запровадження позитивних дій

40. 5) проведення гендерного аналізу складу наглядових рад 
державних та комунальних установ та за його результатами 
внесення змін до порядку обрання, призначення та звільнення 
членів наглядових рад державних та комунальних установ у 
частині забезпечення представництва у них жінок

центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

НАДС 
центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінекономіки 
Міненерго 
Мінінфраструктури 
Міндовкілля 
Мінагрополітики 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

(б) Прискорити прийняття та 
застосування тимчасових 

26 (а) 
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спеціальних заходів, 
передбачених Оперативним 
планом (2022-2024) з реалізації 
Державної стратегії забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок 
і чоловіків на період до 2030 року.

196. Посилення роботи, спрямованої на ліквідацію гендерних 
стереотипів, що є дискримінаційними стосовно жінок і чоловіків, 
зокрема через проведення інформаційно-просвітницьких 
кампаній щодо рівності статусу та обов’язків жінок і чоловіків у 
приватній та громадській сферах, стимулювання засобів масової 
інформації до відмови від поширення дискримінаційних щодо 
жінок стереотипних матеріалів та до створення позитивного 
образу жінок у суспільстві

2) підвищення обізнаності населення з питань рівності статусу 
та обов’язків жінок і чоловіків

МКІПРозпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2021 
№ 1617 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
Стратегії людського 
розвитку на 2021—2023 
рокиˮ

198. Дослідження стану позначення стереотипів за ознакою 
статі на психоемоційному добробуті жінок і чоловіків та надання 
відповідної допомоги, зокрема психологічної, представникам 
обох статей

2) включення до програм підвищення кваліфікації психологів 
та практичних психологів питань щодо позначення стереотипів 
за ознакою статі на психоемоційному добробуті дівчат і хлопців, 
жінок і чоловіків

МОЗ

28. Комітет рекомендує 
державі-учасниці провести 
освітні та інформаційно-
просвітницькі кампанії з метою 
усунення стереотипів щодо ролі 
та обов’язків жінок і чоловіків у 
сім’ї та суспільстві, 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                
2022-2024 рокиˮ

9. 1) проведення досліджень щодо визначення зміни рівня 
обізнаності суспільства з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та зменшення гендерних 
стереотипів у населення в результаті реалізації Концепції 
комунікації у сфері гендерної рівності, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 
р. № 1128

2) проведення інформаційно-комунікаційних та 
просвітницьких публічних кампаній, спрямованих на подолання 
стереотипних уявлень населення щодо соціальної ролі жінки і 
чоловіка у суспільстві, із залученням приватного бізнесу, 

Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

МКІП 
Нацсоцслужба 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 
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медіакомпаній та холдингів, жіночих та правозахисних 
громадських об’єднань, зокрема через діалог Уряду з бізнесом, 
систему заохочення щодо вироблення соціальної реклами

37. Забезпечення популяризації через засоби масової 
інформації та медіакомпанії питання забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків для зменшення гендерної 
нерівності, формування “нульової” толерантності до насильства 
та дискримінації, розвінчання гендерних стереотипів, 
недопущення сексизму, забезпечення об’єктивного ставлення до 
жінок в інтерв’ю, репортажах, публікаціях, а також висвітлення 
їх багатогранної ролі для уникнення стереотипів та дискримінації

1) проведення моніторингу засобів масової інформації на 
предмет висвітлення питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, наявності дискримінаційних та 
сексистських висловлювань, зображення жінок і чоловіків 
(шляхом контент-аналізу), формування та висвітлення рейтингу 
гендерно чутливих та недискримінаційних засобів масової 
інформації

2) залучення приватного бізнесу та медіакомпаній до 
проведення інформаційних кампаній для подолання гендерних 
стереотипів шляхом створення платформ для діалогу органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу та 
медіакомпаній, а також запровадження ініціатив заохочення до 
виготовлення та розміщення соціальної реклами

4) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на 
подолання гендерних стереотипів, формування відповідального 
батьківства, зокрема щодо важливості спільної відповідальності 
жінок і чоловіків за ведення домашнього господарства та 
виховання дітей

5) проведення інформаційних та просвітницьких кампаній для 
формування нульової толерантності до дискримінації та 
стигматизації вразливих груп жінок і чоловіків 

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
МКІП 
Національна рада з питань 
телебачення і 
радіомовлення (за згодою) 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
МКІП 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
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прискорити прийняття 
законопроекту щодо боротьби з 
дискримінаційними гендерними 
стереотипами в ЗМІ та 

Законопроект 2693-д від 02.07.2020 „Про медіаˮ
30.08.2022 прийнято за основу

заохочувати медіа-фахівців  
забезпечувати позитивне 
зображення жінок як рушійної 
сили змін у політичному, 
економічному та соціальному 
житті держави-учасниці

37. 1) проведення моніторингу засобів масової інформації на 
предмет висвітлення питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, наявності дискримінаційних та 
сексистських висловлювань, зображення жінок і чоловіків 
(шляхом контент-аналізу), формування та висвітлення рейтингу 
гендерно чутливих та недискримінаційних засобів масової 
інформації

3) проведення тренінгів з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків (недискримінації, протидії всім 
формам насильства, використання гендерно чутливої мови) для 
журналістів, працівників засобів масової інформації, студентів 
факультетів журналістики, рекламних агенцій, громадських 
об’єднань

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
МКІП
Національна рада з питань 
телебачення і 
радіомовлення (за згодою)
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою) 
МКІП 
Держкомтелерадіо 
заклади вищої освіти (за 
згодою)

30. Нагадуючи про свої попередні 
рекомендації 
(CEDAW/C/UKR/CO/8, п. 29) і 
свою загальну рекомендацію № 35 
(2017) щодо гендерно зумовленого 
насильства щодо жінок, 
оновлюючу загальну 
рекомендацію № 19, Комітет 
рекомендує державі-учасниці:

https://undocs.org/ru/CEDAW/C/UKR/CO/8
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(a) внести зміни до 
законодавства з метою його 
узгодження з Конвенцією Ради 
Європи № 210 про запобігання та 
боротьбу з насильством щодо 
жінок і домашнім насильством 
(2011)

та підвищити обізнаність серед 
суддів, прокурорів, працівників 
правоохоронних органів та 
громадськості, особливо жінок і 
дівчат, щодо Конвенції № 210

(b) Забезпечити належне   
реагування органів влади на всі 
випадки гендерно зумовленого 
насильства щодо жінок і дівчат, 
у тому числі шляхом реєстрації 
кримінального провадження, з 
метою проведення досудового 
розслідування та подальшого 
судового провадження для 
притягнення ймовірно винних до 
передбаченої міри покарання за 
результатами швидкого, повного 
та всебічного розслідування і 
судового розгляду.

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

10. Удосконалення механізму координації взаємодії суб’єктів, 
що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству за ознакою статі 
(передусім між обласними, Київською міською 
держадміністраціями, загальними та спеціалізованими службами 
підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та 
насильства за ознакою статі, закладами освіти, охорони здоров’я, 
правоохоронними органами, центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, судами, громадськими 
об’єднаннями, приватними надавачами послуг), для ефективного 
запобігання, реагування та покращення якості надання 
підтримки постраждалим від всіх форм насильства за ознакою 
статі

3) проведення тренінгів для посилення інституційної 
спроможності координації між соціальними службами, 
правоохоронними органами, центрами надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, місцевими держадміністраціями, 
судами, об’єднаннями громадян, приватними надавачами 
соціальних послуг для ефективного запобігання, реагування та 
надання підтримки постраждалим від усіх форм насильства за 
ознакою статі

Мінсоцполітики 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 
Міноборони 
МВС 
Мінреінтеграції 
Мін’юст 
МОН 
МОЗ 
Національна поліція 
ДСНС 
ДМС 
Національна гвардія 
Адміністрація 
Держприкордонслужби

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою) 
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11. 5) проведення аналізу ефективності застосування до 
кривдників спеціальних заходів щодо протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі, зокрема термінових 
заборонних приписів та заходів, які були застосовані до 
кривдників, які повторно вчинили насильство

Національна поліція 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Постанов Кабінету 
Міністрів України від 
24.02.2021 № 145 
„Питання Державної 
соціальної програми 
запобігання та протидії 
домашньому насильству 
та насильству за 
ознакою статі на період 
до 2025 рокуˮ

1) забезпечення уповноваженим підрозділом органу 
Національної поліції взяття на профілактичний облік кривдника 
з моменту виявлення факту вчинення ним домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі на встановлений 
законодавством строк і проведення з ним профілактичної роботи 
відповідно до законодавства

Національна поліція  
Мінсоцполітики
Рада міністрів Автономної 
Республіки  Крим 
обласні, Київська і 
Севастопольська міські 
держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)

Постанов Кабінету 
Міністрів України від 
24.02.2021 № 145 
„Питання Державної 
соціальної програми 
запобігання та протидії 
домашньому насильству 
та насильству за 
ознакою статі на період 
до 2025 рокуˮ

12. 6) внесення змін до статті 285 Кодексу України про 
адміністративні порушення щодо обов’язковості надання 
постраждалим особам копії остаточних рішень суду та 
процесуальних рішень правоохоронних органів, пов’язаних з 
розглядом факту вчинення домашнього насильства щодо них, у 
тому числі рішень, пов’язаних з ізоляцією кривдника або його 
звільненням

ДСА (за згодою)
МВС
Національна поліція 
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Мін’юст
Мінсоцполітики
Рада міністрів Автономної 
Республіки  Крим 
обласні, Київська і 
Севастопольська міські 
держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)

(c) Забезпечити, щоб жінки, які 
постраждали від домашнього 
насильства, мали ефективний 
доступ до захисних приписів, у 
тому числі до термінових 
заборонних приписів, ефективно 
забезпечувати їх виконання,   
накладати належні покарання за 
невиконання таких приписів та 
реалізувати Державну програму 
із запобігання та протидії 
домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі. на 
період 2018-2023 рр.;

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 

1) проведення аналізу виконання Державної соціальної програми 
запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за 
ознакою статі на період до 2025 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 145, та стану 
її фінансування

Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
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операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

(d) Збільшити кількість 
мобільних груп поліції для 
реагування на випадки 
домашнього насильства, щоб 
охопити всі регіони України та 
посилити служби психічного 
здоров’я для жінок у збройних 
силах;

(e) Забезпечити, щоб усі жінки та 
дівчата, які постраждали від 
ґендерно зумовленого насильства в 
державі-учасниці (у тому числі з 
сільської місцевості, внутрішньо 
переміщені, з інвалідністю, 
жінки, які вживають наркотики 
та з інших вразливих груп), мали 
доступ до належних притулків, 
правової допомоги, у разі 
потреби – безкоштовної, 
медичної допомоги, особливо до 
послуг з охорони психічного 
здоров’я

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

38. Забезпечення надання ефективної своєчасної допомоги 
особам, які постраждали від насильства за ознакою статі; 
сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом; торгівлі 
людьми

1) проведення оцінювання потреб територіальних громад у 
послугах для осіб, які постраждали від насильства за ознакою 
статі, сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, 
торгівлі людьми (з урахуванням віку, місця проживання, стану 
здоров’я, статі, соціального статусу, етнічної, релігійної 
приналежності та інших ознак)

2) забезпечення систематичного інформування населення про 
допомогу, яку можуть отримати особи, які постраждали від 
насильства за ознакою статі та сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом, з урахуванням засобів комунікації для 
різних груп жінок і чоловіків (з урахуванням їхнього віку, місця 
проживання, наявності інвалідності, етнічного походження, 
майнового стану тощо) та послуги, які їм надаються

4) утворення в територіальних громадах притулків, інших 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 
насильства за ознакою статі та сексуального насильства, 
пов’язаного з конфліктом (зокрема, жінок, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, зумовлених бойовими діями, 

органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
громадські об’єднання (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
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терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою 
окупацією)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 28 жовтня 
2020 р. № 1544 „Про 
затвердження 
Національного плану 
дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки 
ООН 1325 „Жінки, мир, 
безпека” на період до 
2025 року” (зі змінами)

38. 3) забезпечення вільного доступу постраждалих від 
сексуального насильства, а також їхніх дітей, членів сімей та 
інших свідків до своєчасних та орієнтованих на постраждалих 
послуг, у тому числі психологічних, правових, соціальних 
послуг, послуг у сфері сексуального та репродуктивного 
здоров’я, а також надання екстреної допомоги та підтримки в 
реінтеграції, у тому числі через забезпечення діяльності центрів 
допомоги врятованим

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, 
Київська та Севастопольська 
міські держадміністрації / 
обласні, Київська міська 
військові адміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за згодою)
 громадські об’єднання
(за згодою)

Постанов Кабінету 
Міністрів України від 
24.02.2021 № 145 
„Питання Державної 
соціальної програми 
запобігання та протидії 
домашньому насильству 
та насильству за 
ознакою статі на період 
до 2025 рокуˮ

10. забезпечення  діяльності притулків для постраждалих  осіб 
відповідно до методики визначення потреб територіальних 
громад у таких службах

12. 3) забезпечення доступу осіб, постраждалих від зґвалтування, 
фізичного та/або сексуального насильства, до медичної 
допомоги; судово-медичної, судово-психіатричної, судово-
психологічної експертизи (за потреби); послуг з охорони 
психічного здоров’я

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим
обласні, Київська і 
Севастопольська міські 
держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
громадські та міжнародні 
організації
(за згодою) 

МОЗ
Мінсоцполітики
Рада міністрів Автономної 
Республіки  Крим
обласні, Київська і 
Севастопольська міські 
держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)

3. 3) розбудова мережі притулків для осіб, постраждалих від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба обласні та 
Київська міська 
держадміністрації

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2020 
№ 1578 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 3. 1) забезпечення ефективної роботи “гарячої лінії” 15-47 для 

прийняття звернень та повідомлень про/або від осіб, які 
Секретаріат Кабінету 
Міністрів України 
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постраждали від торгівлі людьми, домашнього насильства, 
насильства за ознакою статі, насильства стосовно дітей, або про 
загрозу вчинення такого насильства

Мінсоцполітики 
МВС 
МОН 
МОЗ 
державна установа 
“Урядовий контактний 
центр”

зобов’язань Уряду 
України, взятих в 
рамках міжнародної 
ініціативи “Партнерство 
Біарріц” з утвердження 
гендерної рівностіˮ

2) забезпечення постраждалим особам доступу до правосуддя та 
інших механізмів юридичного захисту, зокрема шляхом надання 
безоплатної правової допомоги у порядку, встановленому 
Законом України “Про безоплатну правову допомогу”

Мін’юст 
Координаційний центр з 
надання правової допомоги
Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
МВС 
МОН 
МОЗ 
Національна поліція 
ДСА (за згодою) 
громадські об’єднання (за 
згодою)

f) прийняти національне 
законодавство для забезпечення 
того, щоб жінки та дівчата, які 
постраждали від насильства, мали 
доступ до негайних засобів 
відшкодування шкоди та 
захисту;
(g) посилити ефективність збору 
всеосяжних даних про гендерно 
зумовлене насильство щодо 
жінок і дівчат з розподілом за 
віком, статтю, стосунками між 
постраждалою (постраждалим) і 
кривдником та іншими 
соціально-демографічними 
характеристиками, такими як 
інвалідність, з метою 

Постанов Кабінету 
Міністрів України від 
24.02.2021 № 145 
„Питання Державної 
соціальної програми 
запобігання та протидії 
домашньому насильству 
та насильству за 
ознакою статі на період 
до 2025 рокуˮ

1. Здійснення збору, аналізу і поширення інформації про 
домашнє насильство та/або насильство за ознакою статі, 
удосконалення системи показників у формах державної 
статистичної звітності щодо запобігання та протидії домашньому 
насильству та/або насильству за ознакою статі

1) розроблення та затвердження форм звітності про домашнє 
насильство та/або насильство за ознакою статі з розподілом за 
віком, характером відносин між постраждалою особою і 
кривдником, іншими показниками

Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба
МВС
Національна поліція  МОН
МОЗ
ДСА (за згодою)
Офіс Генерального 
прокурора (за згодою)
Рада міністрів Автономної 
Республіки  Крим
обласні, Київська і 
Севастопольська міські 
держадміністрації
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2) здійснення збору статистичних даних про факти 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та 
проведення аналізу ситуації

органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
громадські та міжнародні 
організації (за згодою)

забезпечення більш надійної 
інформаційної бази для 
формування та реалізації політики 
та стратегій боротьби з ґендерно 
зумовленим насильством щодо 
жінок і дівчат, у тому числі 
сексуальним насильством

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

12. 2) проведення соціальних опитувань жінок і дівчат щодо 
фактів фізичного, сексуального або психологічного насильства з 
боку інтимного партнера та обізнаності щодо засобів реагування 
на насильство

15. 2) проведення досліджень з питань кібернасильства стосовно 
жінок і чоловіків

Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою) 

Мінсоцполітики 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

32. Нагадуючи про свою загальну 
рекомендацію № 38 (2020) щодо 
торгівлі жінками та дівчатами в 
контексті глобальної міграції, 
Комітет рекомендує державі-
учасниці:
(a) забезпечити виконання 
Закону України „Про протидію 
торгівлі людьмиˮ і відповідних 
нормативно-правових актів 
(CEDAW/C/UKR/9, п. 138) та 
повну реалізацію Концепції 
Державної соціальної програми 
протидії торгівлі людьми до 2025 
(2020), надати національному 
координаційному механізму та 
місцевим координаційним радам 
достатні кадрові, технічні та 
фінансові ресурси,

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України „Про 
затвердження 
Державної цільової 
соціальної програми 
протидії торгівлі 
людьми на період до 
2025 рокуˮ

Проект Постанови Кабінету Міністрів України „Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми протидії 
торгівлі людьми на період до 2025 рокуˮ надіслано на 
погодження ЦОВВ та ОВА.
2. Посилення інституційної спроможності, координація 

політики та зміцнення співпраці суб’єктів, які здійснюють заходи 
у сфері протидії торгівлі людьми
10) проведення засідань Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та 
протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми
12) забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи з питань 

протидії торгівлі людьми та відповідних координаційних рад
13) забезпечення функціонування Національного механізму 

взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми, шляхом організації діяльності місцевих 
координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми, а також 
проведення міжвідомчих нарад щодо запобігання торгівлі 
людьми та організації надання допомоги особам, які 
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постраждали від торгівлі людьми, налагодження дієвого 
механізму  перенаправлення таких осіб тощо

а також створити систему збору 
даних;

7. Упровадження системи збору даних, обміну інформацією та 
проведення моніторингу діяльності суб’єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми
1) розроблення та затвердження  форм звітності з розподілом за 

статтю, віком, ознакою інвалідності, видами експлуатації, 
іншими показниками
2) здійснення обліку  осіб, які постраждали від торгівлі людьми
14) проведення щоквартальних звірок та обміну статистичними 

даними щодо кількості осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, між регіональними підрозділами Національної поліції 
та територіальними органами Нацсоцслужби  
15) внесення змін до наказу Мінсоцполітики та  МВС від 

11 січня 2016 року № 4/5 „Про затвердження Інструкції зі збору 
та моніторингу статистичної інформації щодо осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми”, зареєстрованого у Мін’юсті 
02 лютого 2016 року за № 169/28299 з метою його актуалізації

 

(b) активізувати зусилля з 
усунення ризиків торгівлі 
людьми для жінок і дівчат, які 
знаходяться у районах, уражених 
конфліктом, жінок і дівчат-
біженок, дівчат в інституційних 
установах та дівчат ромської 
національної меншини,

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України „Про 
затвердження 
Державної цільової 
соціальної програми 
протидії торгівлі 
людьми на період до 
2025 рокуˮ

3. Посилення міжнародного співробітництва
4) вивчення досвіду інших країн щодо ідентифікації осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми, зокрема, були використані у 
збройному конфлікті
5. 9) інформування суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, підрозділів Національної поліції про 
виявлення можливих загроз потрапляння в ситуації торгівлі 
людьми, усі випадки скоєння відповідних правопорушень та про 
осіб, причетних до них
8. 4) проведення дослідження щодо впливу війни на ситуацію з 

торгівлею людьми в Україні
2. 7) проведення навчань для працівників авіа-, залізничного та 

автомобільного транспорту міжміського та міжнародного 
сполучення з метою виявлення осіб, які можуть бути втягнуті у 
ситуацію торгівлі людьми, та попередження таких випадків
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2. 8) проведення навчань з протидії торгівлі людьми, 
забезпечення відповідними методичними матеріалами 
працівників консульських установ та дипломатичних 
представництв України за кордоном
2. 9) розроблення дистанційного навчального спецкурсу для 

волонтерів з метою підвищення їхньої обізнаності щодо торгівлі 
людьми в умовах військової агресії

посилити послуги з надання 
документів, що посвідчують 
особу, дівчатам у державних 
установах та ромським дівчатам, 
а також 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

34. 6) проведення обговорення проблеми відсутності з різних 
причин документів, що посвідчують особу, та шляхів її 
розв’язання для отримання різних видів послуг жінками і 
чоловіками: соціальних, медичних, освітніх тощо

ДМС 
МВС 
МОЗ 
МОН 
Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
Мін’юст 
НСЗУ

підвищити ефективність 
інформаційно-просвітницької 
діяльності та
 

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України „Про 
затвердження 
Державної цільової 
соціальної програми 
протидії торгівлі 
людьми на період до 
2025 рокуˮ

4. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика 
1) проведення інформаційних кампаній, у тому числі з нагоди 

Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми 30 липня, 
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 18 жовтня та 
Міжнародного дня боротьби  за скасування рабства 2 грудня
2) проведення правопросвітницьких кампаній  та інформаційно-

комунікативних заходів з метою підвищення рівня обізнаності 
населення щодо питань протидії торгівлі людьми
3) участь у радіо-, телепередачах,  розміщення на офіційних веб-

сайтах центральних органів виконавчої влади, обласних, 
Київської міської держадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування  інформації  з питань протидії торгівлі людьми
4) впровадження програм „Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція” та „Живи вільно” у межах освітніх 
програм закладів загальної середньої та професійно-технічної 
освіти
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5) проведення освітніх заходів щодо запобігання випадкам 
торгівлі людьми, а також щодо важливості формування культури 
нульової толерантності до всіх форм насильства, зокрема 
сексуальної експлуатації 
6) проведення заходів щодо запобігання потраплянню в ситуації 

торгівлі людьми для підлітків в закладах освіти / літніх таборах 
8) включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників спецкурсів з питань запобігання та профілактики 
торгівлі людьми
7) проведення заходів щодо попередження потрапляння в 

ситуації торгівлі людьми для безробітних, які перебувають на 
обліку в службах зайнятості
9) проведення всеукраїнського вебінару для соціальних 

педагогів та практичних психологів з питань протидії торгівлі 
дітьми
10) розроблення та включення теми щодо протидії торгівлі 

людьми до серіалу „Онлайн-безпека дітей” в межах Національної 
онлайн-платформи з цифрової грамотності
11) розповсюдження постерів та флаєрів серед українських 

біженців за кордоном з метою протидії торгівлі людьми
12) розповсюдження Comic Book (розмальовка) для дітей-

біженців молодшого віку
13) ведення чат-бота для пошуку інформації  про способи 

убезпечення від торгівлі людьми, з інтерактивним 
відеосемінаром та функцією повідомлення про ситуації торгівлі 
людьми
14) проведення роз’яснювальної роботи  про установи та 

організації, які надають послуги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми, надання допомоги особам / сім’ям у складних 
життєвих обставинах
15) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на 

подолання попиту на торгівлю людьми з метою сексуальної 
експлуатації, з урахуванням результатів гендерного аналізу щодо 
осіб, які користуються сексуальними послугами
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17) популяризація „гарячої лінії” 1547 з питань протидії торгівлі 
людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 
насильству стосовно дітей
18) проведення інформаційно-просвітницьких заходів для 

представників засобів масової інформації щодо висвітлення 
тематики торгівлі людьми
19) впровадження навчального модуля для студентів 

факультетів журналістики щодо етики висвітлення тематики 
торгівлі людьми в Україні
20) проведення інформаційних заходів, спрямованих на 

підвищення поінформованості роботодавців щодо 
неприпустимості експлуатації та інших порушень прав людини

двосторонню, регіональну та 
міжнародну співпрацю з 
державами транзиту та 
призначення українських жінок та 
дівчат-біженок з метою 
запобігання торгівлі людьми;
 

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України „Про 
затвердження 
Державної цільової 
соціальної програми 
протидії торгівлі 
людьми на період до 
2025 рокуˮ

3. Посилення міжнародного співробітництва
6) налагодження взаємодії правоохоронних органів, 

технологічних компаній та неурядових організацій, які 
спеціалізуються на боротьбі з торгівлею людьми (avoid list)
7) налагодження дієвої співпраці з міжнародними, державними 

та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми
8) продовження розгляду питання про передачу громадян 

України, засуджених до позбавлення волі на території іноземних 
держав, для подальшого відбування призначеного покарання в 
Україні, як це передбачено чинними міжнародними договорами  
України у цій сфері
9) здійснення контролю за евакуйованими дітьми, які 

переміщені за кордон у складі інституційних закладів, з метою їх 
належного консульського обліку та моніторингу дотримання та 
захисту їхніх прав
10) зміцнення міжнародного співробітництва у некримінальній 

сфері з метою запобігання торгівлі людьми та надання допомоги 
постраждалим особам

 

(c) забезпечити співпрацю з 
регіональними та міжнародними 
організаціями з метою запобігання 
торгівлі жінками та дівчатами із 

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України „Про 
затвердження 
Державної цільової 

3. Посилення міжнародного співробітництва
1) забезпечення співпраці з Групою експертів Ради Європи з 

питань протидії торгівлі людьми (ГРЕТА)  
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числа українських біженців та 
надання допомоги постраждалим;

соціальної програми 
протидії торгівлі 
людьми на період до 
2025 рокуˮ

2) забезпечення співпраці з Посольством США в Україні щодо 
виконання рекомендацій Державного Департаменту США у 
сфері протидії торгівлі людьми
3) вивчення досвіду інших країн щодо запровадження періоду 

реабілітації та обмірковування для осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми, згідно зі статтею 13 Конвенції Ради Європи про 
заходи щодо протидії торгівлі людьми
5) організація спільних міжнародних операцій
7) налагодження дієвої співпраці з міжнародними, державними 

та громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми
10) зміцнення міжнародного співробітництва у некримінальній 

сфері з метою запобігання торгівлі людьми та надання допомоги 
постраждалим особам

(d) надавати тимчасове житло 
жінкам і дівчатам, які постраждали 
від торгівлі людьми, терміном 
більше, ніж три місяці незалежно 
від їх здатності чи бажання 
співпрацювати з органами 
прокуратури, а також
надавати безоплатну правову 
допомогу, 

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України „Про 
затвердження 
Державної цільової 
соціальної програми 
протидії торгівлі 
людьми на період до 
2025 рокуˮ

1. 8) розроблення проекту змін до Закону України „Про 
безоплатну правову допомогу” в частині віднесення осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми, до суб’єктів права на 
безоплатну вторинну правову допомогу з питань, що пов’язані із 
захистом їхніх прав, визначених Законом України „Про протидію 
торгівлі людьми”

2. 2) розроблення навчального курсу для працівників центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги щодо 
ідентифікації випадків торгівлі людьми та ефективного захисту 
прав постраждалих осіб і проведення навчальних заходів

 

доступ до належного 
відшкодування, захисту, 
притулків, житла, соціальної 
допомоги та захисту, можливості 

Проект постанови 
Кабінету Міністрів 
України „Про 
затвердження 
Державної цільової 

1. 9) врегулювання питання правового захисту учасників 
процесу сурогатного материнства

1. 10) розроблення Методичних рекомендацій щодо надання 
медичної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми
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для отримання освіти, 
працевлаштування, медичного 
обслуговування, психосоціальних 
консультацій та документів, що 
посвідчують особу, а також 
сприяти їхньому доступу до 
процедур возз’єднання сім’ї та 
надання притулку.

соціальної програми 
протидії торгівлі 
людьми на період до 
2025 рокуˮ

1. 14) розроблення та внесення змін до нормативно-правових 
актів щодо визначення особливостей надання медичної допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми

6. Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та надання 
їм допомоги

3) забезпечення захисту постраждалих від торгівлі людьми та 
свідків злочину

5) впровадження механізму відшкодування надавачу 
соціальних послуг вартості наданих ним соціальних послуг 
особам, які постраждали від торгівлі людьми шляхом 
соціального замовлення

6) проведення моніторингу стану виконання планів 
реабілітації осіб, яким встановлено статус особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми

7) проведення моніторингу стану виконання індивідуальних 
планів соціального захисту дитини, яка опинилася в складних 
життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування  (якщо постраждалою особою є дитина)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2021 
№ 1617 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
Стратегії людського 
розвитку на 2021—2023 
рокиˮ

191. Формування дієвого механізму досягнення 
збалансованого представництва жінок і чоловіків у сфері 
політики та державного управління з урахуванням категорій 
посад службовців

проведення щорічного аналізу кількісного та якісного складу 
державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування щодо участі жінок у державному управлінні

НАДС34. Повторюючи свої попередні 
рекомендації 
(CEDAW/C/UKR/CO/8, пункт 33) і 
посилаючись на свою загальну 
рекомендацію № 23 (1997) щодо 
жінок у політичному та 
громадському житті, Комітет 
рекомендує державі-учасниці:
(a) продовжувати діяльність з 
розбудови потенціалу жінок-
політиків і кандидатів на рівні 
місцевого самоврядування 
(CEDAW/C/UKR/9, п. 160), 
доповнити таку діяльність з 
розвитку потенціалу питаннями, 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 

17. 2) налагодження діалогу з міжнародними мережами жінок у 
сфері ведення переговорів тощо 

18. 2) проведення навчальних/менторських заходів/програм для 
збільшення спроможності участі жінок у переговорних процесах, 
постконфліктному відновленні, а також побудови безпечних та 
мирних спільнот

МЗС 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінреінтеграції 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 

https://undocs.org/ru/CEDAW/C/UKR/9


53

що стосуються навичок ведення 
переговорів і лідерства та 
забезпечити фінансування 
кампаній жінок-кандидаток на 
всіх рівнях, з особливою увагою 
до внутрішньо переміщених 
жінок, жінок, які належать до 
національних меншин, і жінок з 
інвалідністю, а також 
підтримувати місцеві ради, які 
бажають приєднатися до 
Європейської хартії рівності 
жінок і чоловіків у житті 
місцевих громад та реалізувати її

міжнародні організації (за 
згодою)

(b) Прийняти тимчасові 
спеціальні заходи, такі як квоти 
та система гендерного паритету 
на державній та дипломатичній 
службах, відповідно до статті 4 (1) 
Конвенції та загальної 
рекомендації Комітету № 25 (2004) 
про тимчасові спеціальні заходи та 
з метою забезпечення рівного 
представництва жінок на 
державній та дипломатичній 
службах, особливо на рівні 
прийняття рішень;

затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

2) проведення інформаційних заходів щодо висвітлення переваг 
гендерного балансу під час прийняття рішень та поширення 
кращих національних та міжнародних практик щодо 
запровадження позитивних дій

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

(c) Посилити заходи для 
запобігання утиску жінок у 
політичному та громадському 
житті та підвищити рівень 
обізнаності політиків, 
працівників засобів масової 
інформації та широкої 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 

42. Створення дієвих механізмів запобігання та реагування на 
прояви всіх видів дискримінації та насильства за ознакою статі у 
сфері праці, зокрема сексуальні домагання, з урахуванням 
положень Конвенції Міжнародної організації праці № 190 “Про 
викорінення насильства та домагань у сфері праці”

центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
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громадськості про те, що повна, 
рівноправна, вільна та 
демократична участь жінок на 
рівні з чоловіками в політичному 
та громадському житті є 
обов’язковою умовою ефективного 
виконання Конвенції, а також 
політичної стабільності та 
економічного розвитку країни.
 

затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

1) запровадження внутрішніх механізмів попередження та 
реагування на випадки дискримінації та насильства за ознакою 
статі, зокрема сексуальних домагань на робочому місці

2) проведення навчань, інформаційно-комунікаційних 
кампаній з питань запобігання та протидії дискримінації за 
ознакою статі у сфері праці, зокрема сексуальних домагань, для 
працівників підприємств, установ та організацій

37. Забезпечення популяризації через засоби масової 
інформації та медіакомпанії питання забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків для зменшення гендерної 
нерівності, формування “нульової” толерантності до насильства 
та дискримінації, розвінчання гендерних стереотипів, 
недопущення сексизму, забезпечення об’єктивного ставлення до 
жінок в інтерв’ю, репортажах, публікаціях, а також висвітлення 
їх багатогранної ролі для уникнення стереотипів та дискримінації

1) проведення моніторингу засобів масової інформації на 
предмет висвітлення питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків, наявності дискримінаційних та 
сексистських висловлювань, зображення жінок і чоловіків 
(шляхом контент-аналізу), формування та висвітлення рейтингу 
гендерно чутливих та недискримінаційних засобів масової 
інформації

(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою)

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою) 
громадські об’єднання (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
МКІП 
Національна рада з питань 
телебачення і 
радіомовлення (за згодою) 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

МКІП 
Держкіно 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
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39. 2) фінансова підтримка культурних продуктів, які 

популяризують образ жінки-лідерки та не містять стереотипних 
зображень жінок і чоловіків

36. Посилаючись на свою загальну 
рекомендацію № 32 (2014) щодо 
гендерних аспектів статусу 
біженця, притулку, громадянства та 
безгромадянства жінок, Комітет 
рекомендує державі-учасниці:
(а) Спростити процедуру 
реєстрації народжень для 
молодих матерів, які 
народжують за кордоном або в 
непідконтрольних Уряду 
частинах держави-учасниці, і 

 

уповноважити консульства та 
місцеві адміністрації поблизу 
лінії зіткнення видавати 
українським жінкам і дівчатам 
свідоцтва про народження та 

 

полегшити доступ до отримання 
допомоги на дітей;

 

б) внести зміни до постанови 
КМУ від 02.07.2014 № 234 „Про 
затвердження Порядку виплати 
пенсії та надання соціальних 
послуг громадянам України, які 
проживають на території 
Автономної Республіки Крим та м. 
Севастополяˮ щодо забезпечення 
пенсіями та іншими соціальними 
виплатами українок незалежно 
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від місця їхнього проживання та 
наявності у них паспорта 
російської федерації.

38. Посилаючись на свою 
загальну рекомендацію № 36 
(2017) щодо права дівчат і жінок на 
освіту, Комітет рекомендує 
державі-учасниці поширювати 
інформацію щодо важливості 
освіти дівчат на всіх рівнях як 
основи для розширення їх прав і 
можливостей, а також:

(a) Продовжувати реалізацію 
рекомендацій щодо рівного 
доступу до освіти в Стратегії 
інтеграції гендерної рівності в 
освіту на період до 2030 (2020) і 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2020 
№ 1578 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
зобов’язань Уряду 
України, взятих в 
рамках міжнародної 
ініціативи “Партнерство 
Біарріц” з утвердження 
гендерної рівностіˮ

2. Забезпечити наскрізність принципів гендерної рівності в 
освіті

1) розроблення та затвердження Стратегії впровадження 
гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

2) затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 
впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

МОН

забезпечити створення 
належної освітньої 
інфраструктури та 

 

продовження програм цифрової 
грамотності в сільській 
місцевості

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

33. Забезпечення доступу жінок і чоловіків, дівчат і хлопців до 
цифрової інфраструктури у сільській місцевості

1) створення мобільних пунктів навчання інтернет-
технологіям для жінок і чоловіків вразливих груп населення, 
похилого віку, осіб з інвалідністю

2) покращення доступу жінок і чоловіків, дівчат і хлопців до 
цифрової інфраструктури у сільській місцевості (зокрема 
відділених районах), забезпечивши підключення швидкісного 
Інтернету

22. 6) організація проведення навчань щодо користування 
електронними державними послугами для жінок і чоловіків 
вразливих категорій населення

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
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Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2021 
№ 1617 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
Стратегії людського 
розвитку на 2021—2023 
рокиˮ

66. 3) запровадження шкіл цифрової грамотності для розвитку 
цифрових навичок осіб з інвалідністю та людей похилого віку на 
базі публічних бібліотек

обласні, Київська міська 
держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
МКІП

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

29. Забезпечення недопущення видання освітньої літератури 
та підручників з дискримінаційним змістом шляхом створення 
системи гендерної експертизи усього освітнього контенту

1) удосконалення нормативно-правової бази в частині 
проведення гендерної експертизи навчального та науково-
популярного контенту

2) розроблення та затвердження інструктивно-методичних 
матеріалів для гендерної експертизи навчального та науково-
популярного контенту із залученням громадських об’єднань, що 
працюють у сфері гендерних досліджень

3) проведення на постійній основі гендерної експертизи 
навчального і науково-популярного контенту, видання якого 
здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою)

МОН 
Національна академія 
педагогічних наук (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

МОН 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

(b) забезпечити використання 
гендерно чутливої мови та 
недискримінаційного 
зображення жінок у підручниках 
і навчальних матеріалах на всіх 
рівнях освіти, приділяти особливу 
увагу внеску жінок у політику, 
науку та інші сфери життя 
суспільства, а також пропагувати 
ненасильницькі прояви 
маскулінності, у тому числі 
шляхом поширення 
обов’язкового перегляду 
навчальних матеріалів на 
матеріали, що 
використовуються для онлайн-
навчання, на шкільні 
підручники, видані за 
позабюджетні кошти;

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2020 
№ 1578 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
зобов’язань Уряду 
України, взятих в 
рамках міжнародної 
ініціативи “Партнерство 
Біарріц” з утвердження 
гендерної рівностіˮ

3) запровадження обов’язкової антидискримінаційної 
експертизи всього освітнього контенту

МОН 
громадські об’єднання (за 
згодою) 
міжнародні організації (за 
згодою)
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(c) заохочувати вибір жінками та 
дівчатами нетрадиційних сфер 
навчання та професійної 
діяльності, зокрема таких як 
природничі науки, техніка, 
інженерія та математика (STEM), а 
також інформаційно-комунікаційні 
технології (ICT);

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

30. 1) проведення профорієнтаційної роботи у закладах загальної 
середньої освіти та центрах зайнятості з подолання гендерних 
стереотипів під час обрання професій, заохочення дівчат 
навчатися за STEM-спеціальностями, хлопців за 
спеціальностями “Освітні, педагогічні науки”, “Соціальна 
робота”, “Психологія” та поширення кращих практик такої 
роботи

МОН 
Державний центр 
зайнятості (за згодою) 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

(d) активізувати інформаційно-
роз’яснювальні кампанії та вжити 
додаткових заходів для 
збільшення показників 
зарахування, навчання та 
закінчення школи ромськими 
дівчатами, жінками і дівчатами з 
інвалідністю, у тому числі шляхом 
впровадження Стратегії сприяння 
реалізації прав і можливостей осіб, 
які належать до ромської 
національної меншини, в 
українському суспільстві на період 
до 2030 року (2021) та 
Національної стратегії із створення 
безбар’єрного простору в Україні 
на період до 2030 року відповідно.

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

32. Розширення можливостей дівчат ромської національності 
для здобуття освіти
1) внесення змін до наказу МОН від 30 липня 2021 р. № 868 

“Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів 
загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення” в 
частині доповнення розділу “Контингенти учнів за класами” 
показниками стосовно дівчат і хлопців ромської національності, 
а також розділу “Педагогічні працівники” - показниками з 
розподілом за статтю
2) внесення змін до адміністративного реєстру державної 

служби зайнятості в частині доповнення показниками щодо 
працевлаштування ромського населення з розподілом за статтю

3) впровадження програм наставництва представників ромської 
національної меншини - лідерів громадської думки для батьків і 
дівчат шкільного віку з метою популяризації навчання та 
попередження ранніх шлюбів із залученням до цієї роботи 
ромських посередників

МОН 
Держстат

Державний центр 
зайнятості (за згодою)

ДЕСС 
громадські об’єднання, які 
представляють інтереси 
ромської національної 
меншини (за згодою) 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
МОН
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23. 4) розроблення та затвердження державного стандарту 
соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2020 
№ 1578 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
зобов’язань Уряду 
України, взятих в 
рамках міжнародної 
ініціативи “Партнерство 
Біарріц” з утвердження 
гендерної рівностіˮ

3) удосконалення нормативно-правової бази щодо 
інклюзивності об’єктів житлового та громадського призначення 
з урахуванням гендерного аспекту

Мінрегіон

40. Посилаючись на свої попередні 
рекомендації 
(CEDAW/C/UKR/CO/8, пункт 37), 
Комітет рекомендує державі-
учасниці:
(a) Скоротити рівень безробіття 
серед жінок, у тому числі шляхом 
цільових заходів Державної 
служби зайнятості та 
Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
(CEDAW/C/UKR/9, пункти 185-
188), з особливою увагою до 
безробітних з числа внутрішньо 
переміщених жінок, одиноких 
матерів, молодих матерів, жінок 
похилого віку, сільських жінок, 
жінок з обмеженими 
можливостями, лесбіянок, 
бісексуалок, трансгендерів та 
інтерсексуалів, жінок, які 
вживають наркотики, жінок 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

1. 1) моніторинг нормативно-правових актів, державних та 
обласних програм, стратегій розвитку територіальних громад, 
програм зайнятості населення щодо наявності в них положень, 
спрямованих на зменшення гендерної нерівності, врахування 
потреб різних груп жінок і чоловіків та виконання міжнародних 
зобов’язань України у сфері забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків
1. 2) урахування результатів моніторингу під час розроблення 

нормативно-правових актів, державних та обласних програм, 
програм зайнятості населення, стратегій розвитку 
територіальних громад

40. 7) урахування під час формування та реалізації державної 
політики у сфері освіти, молодіжній сфері та зайнятості 
результатів проведених Держстатом обстежень робочої сили, 
зокрема участі у робочій силі жінок і чоловіків

Мінсоцполітики 
центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації 
(за згодою) 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики

МОН 
Мінмолодьспорт 
Мінекономіки 
Державний центр 
зайнятості (за згодою) 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
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44. 2) розроблення плану заходів щодо розвитку самозайнятості 
та підприємництва

3) передбачення в обласних/міських програмах розвитку малого 
та середнього підприємництва розділу “Сприяння розвитку 
жіночих ініціатив і підприємництва”

організацій роботодавців 
(за згодою)

Офіс розвитку 
підприємництва та 
експорту 
Державний центр 
зайнятості (за згодою) 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

ромської національності та 
жінок, які проживають у 
постраждалих від конфлікту 
районах держави-учасниці;

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2021 
№ 1617 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
Стратегії людського 
розвитку на 2021—2023 
рокиˮ

187. Дотримання принципів гендерної рівності та 
недискримінації у регуляторно-нормативних документах у 
трудовій сфері
застосування гендерних підходів під час розроблення 

нормативно-правових актів у сфері зайнятості та трудових 
відносин

Мінекономіки

(b) вжити заходів для усунення 
горизонтальної та вертикальної 
професійної сегрегації, в тому 
числі шляхом прийняття 
тимчасових спеціальних заходів 
(таких як професійне навчання 
та квоти) для сприяння доступу 
жінок до офіційної зайнятості, у 
тому числі до керівних посад, та 
зайнятості в секторах, раніше 
заборонених для жінок, і 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

38. Забезпечення розширення доступу жінок до прийняття 
рішень у сферах інформації та телекомунікації, культури та 
мистецтва
2) підтримка запровадження та проведення менторських 

програм з питань лідерства для працівниць засобів масової 
інформації, культури та мистецтва

40. 4) проведення інформаційно-комунікаційних 
заходів/кампаній, зокрема серед молоді, спрямованих на 

МКІП 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
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подолання стереотипних уявлень щодо “чоловічих” та “жіночих” 
професій

40. 3) проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній, 
тренінгів та створення платформи для обміну досвідом щодо 
застосування принципів розширення прав і можливостей жінок, 
започаткованих структурою ООН з питань гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок та Глобальним договором 
ООН

згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою)

Нацсоцслужба 
Мінсоцполітики 
структура ООН з питань 
гендерної рівності та 
розширення прав і 
можливостей жінок (за 
згодою) 
громадські об’єднання (за 
згодою)

а також забезпечити 
декларування роботодавцями 
доходів усіх працюючих жінок 
для цілей оподаткування та 
соціального захисту;
(c) Усунути гендерні стереотипи 
у системі професійнійної 
орієнтації, у тому числі шляхом 
проведення тренінгів з питань 
протидії дискримінації жінок на 
робочому місці для центрів 
зайнятості, інспекцій праці, 
організацій роботодавців і 
профспілок (CEDAW/C/UKR/9, 
пункт 183);

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

40. 2) проведення навчань, інформаційно-комунікаційних 
кампаній з питань запобігання та протидії дискримінації за 
ознакою статі у сфері праці, зокрема сексуальних домагань, для 
працівників підприємств, установ та організацій

Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою) 
громадські об’єднання (за 
згодою)
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(d) Ефективно забезпечувати 
дотримання принципу рівної 
оплати за працю рівної цінності 
як у державному, так і в 
приватному секторах, щоб 
зменшити та зрештою усунути 
гендерний розрив в оплаті праці 
шляхом закріплення цього 
принципу в національному 
законодавстві та 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

40. Скорочення гендерного розриву в оплаті праці жінок і 
чоловіків, зниження рівня горизонтальної та вертикальної 
гендерної сегрегації ринку праці

2) розроблення та внесення до Верховної Ради України 
узгоджену сторонами соціального діалогу редакцію Закону 
України “Про рівне винагородження за рівноцінну працю”

Мінекономіки 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою)

4. 1) забезпечення досягнення Україною відповідності 
критеріям членства Міжнародної коаліції за рівну оплату праці 
(EPIC)

Мінекономіки

 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2020 
№ 1578 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
зобов’язань Уряду 
України, взятих в 
рамках міжнародної 
ініціативи “Партнерство 
Біарріц” з утвердження 
гендерної рівностіˮ

4. 2) прийняття та реалізація Національної стратегії щодо 
зменшення гендерного розриву в оплаті праці на період до 2023 
року

Мінекономіки

регулярного перегляду 
заробітної плати в секторах, де 
зосереджені жінки, та вжити 
заходи для усунення гендерного 
розриву в оплаті праці, в тому 
числі за допомогою гендерно 
нейтральних аналітичних 
методів класифікації та оцінки 
посад, а також
регулярних обстежень щодо 
оплати праці

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 

40. Скорочення гендерного розриву в оплаті праці жінок і 
чоловіків, зниження рівня горизонтальної та вертикальної 
гендерної сегрегації ринку праці

Мінекономіки 
Мінсоцполітики 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
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забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

1) виявлення причин розриву в оплаті праці жінок і чоловіків у 
сферах економічної діяльності “Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок”, “Фінансова та страхова діяльність”, 
“Промисловість”, “Авіаційний транспорт”, “Поштова та 
кур’єрська діяльність”, “Сільське господарство”, “Складське 
господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту”, 
“Інформація та комунікація”, “Професійна, наукова та технічна 
діяльність”

4) проведення досліджень щодо потреб та системи мотивації до 
роботи соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, 
соціальних робітників та інших працівників надавачів 
соціальних послуг (Нацсоцслужба), медичних (МОЗ) та 
педагогічних працівників (МОН)

5) розроблення нормативно-правових актів за результатами 
досліджень щодо підвищення престижності роботи працівників 
(соціальних, медичних та педагогічних працівників)

всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Нацсоцслужба 
МОН 
МОЗ 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
медичних наук (за згодою) 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
МОН (у межах 
компетенції) 
МОЗ (у межах 
компетенції) 
Національна академія наук 
(за згодою) 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) громадські 
об’єднання та міжнародні 
організації (за згодою)

(e) Внести зміни до Закону про 
працю з метою заборони у прямій 
формі сексуальних домагань на 
робочому місці та передбачити 



64

відповідні покарання для 
винних, а також 
вжити заходи для запобігання 
дискримінації та сексуальним 
домаганням на робочому місці, у 
тому числі шляхом регулярних 
перевірок праці, 

1) запровадження внутрішніх механізмів попередження та 
реагування на випадки дискримінації та насильства за ознакою 
статі, зокрема сексуальних домагань на робочому місці

центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

3. 6) проведення гендерних аудитів в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, у комунальних 
підприємствах (закладах, установах) відповідної територіальної 
громади, а також за згодою на інших підприємствах, в установах 
та організаціях

3. 7) розроблення критеріїв для визначення рейтингу 
підприємств, установ та організацій щодо забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків (за результатами 
проведення гендерного аудиту)

центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за згодою 

Мінсоцполітики 
Мінекономіки 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою))

гендерного аудиту компаній та 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2020 
№ 1578 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 

2. 4) гендерний аудит закладів освіти МОН 
громадські об’єднання (за 
згодою) 
міжнародні організації (за 
згодою)
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зобов’язань Уряду 
України, взятих в 
рамках міжнародної 
ініціативи “Партнерство 
Біарріц” з утвердження 
гендерної рівностіˮ

шляхом розроблення системи 
подання скарг, забезпечення 
ефективного доступу 
постраждалих до відшкодування 
шкоди та 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2021 
№ 1617 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
Стратегії людського 
розвитку на 2021—2023 
рокиˮ

190. Створення комплексної системи реагування на випадки 
дискримінації за ознакою статі

розроблення проекту Порядку реагування на випадки 
дискримінації за ознакою статі та іншими ознаками

Мінсоцполітики
Мін’юст
Урядовий уповноважений з 
питань гендерної політики 
(за згодою)
міжнародні організації (за 
згодою)

впровадження Методичних 
рекомендацій щодо включення 
до колективних договорів 
положень, спрямованих на 
забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків у 
трудових відносинах (2020) 
(CEDAW/C/UKR/9). , пункт 200);

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

40. 6) популяризація кращих практик та заохочення приватного 
бізнесу запроваджувати ініціативи, спрямовані на подолання 
гендерних розривів

40. 2) проведення заходів, спрямованих на заохочення 
роботодавців впроваджувати політику гендерної рівності на 
робочому місці, зокрема шляхом проведення гендерних аудитів 
та реалізації планів забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків за їх результатами, врахування результатів 
гендерних аудитів під час проведення конкурсів “Кращий 
роботодавець року”, “Кращий підприємець року”

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою)

(f) Сприяти рівному розподілу 
домашніх обов’язків і обов’язків 
по догляду за дітьми між жінками 
та чоловіками, у тому числі 
шляхом 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

40. 1) проведення інформаційних кампаній з метою поширення 
кращих практик подолання професійної сегрегації, популяризації 
шляхів створення умов для поєднання сімейних та професійних 
обов’язків працівниками з дітьми, у тому числі в умовах 
пандемії, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-
19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та інших 
надзвичайних ситуацій

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
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збільшення кількості 
відповідних дитячих закладів і 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

23. 3) розвиток якісних і доступних послуг з догляду за дітьми, 
зокрема у сільській місцевості, шляхом розвитку мережі закладів 
дошкільної освіти різних форм власності, популяризації послуги 
“муніципальна няня” тощо

МОН 
Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

популяризації цінності та 
практики використання 
відпустки по догляду за дитиною 
шляхом проведення інформаційно-
просвітницьких кампаній, а також 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

43. Забезпечення визнання внеску неоплачуваної хатньої та 
доглядової праці в економічний розвиток та її суспільної цінності 
на основі науково обґрунтованих досліджень та економічних 
розрахунків

1) проведення інформаційних кампаній серед населення для 
підвищення рівня визнання важливості неоплачуваної хатньої та 
доглядової праці

2) вивчення громадської думки щодо запровадження 
обов’язкового розподілу відпустки для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку частинами для обох батьків

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

Мінсоцполітики 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 16.12.2020 
№ 1578 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
зобов’язань Уряду 
України, взятих в 
рамках міжнародної 
ініціативи “Партнерство 
Біарріц” з утвердження 
гендерної рівностіˮ

5. 2) комунікаційне та інформаційне супроводження змін до 
трудового та сімейного законодавства в частині забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на отримання 
соціальних відпусток, пов’язаних із народженням дитини та 
доглядом за нею 

Мінекономіки 
Мінсоцполітики 
Нацсоцслужба та інші 
заінтересовані центральні 
органи виконавчої влади

виділяти необхідні людські, 
технічні та фінансові ресурси для 
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повного виконання Конвенції про 
працівників із сімейними 
обов’язками 1981 року (№ 156) 
Міжнародної організації праці;
(g) Ратифікувати Конвенцію 
МОП про охорону материнства 
2000 року (№ 183), Конвенцію 
МОП 2011 року про домашніх 
працівників (№ 189) і Конвенцію 
МОП про викорінення насильства 
та домагань у сфері праці 2019 року 
(№ 190).

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

42. Створення дієвих механізмів запобігання та реагування на 
прояви всіх видів дискримінації та насильства за ознакою статі у 
сфері праці, зокрема сексуальні домагання, з урахуванням 
положень Конвенції Міжнародної організації праці № 190 “Про 
викорінення насильства та домагань у сфері праці”
1) запровадження внутрішніх механізмів попередження та 

реагування на випадки дискримінації та насильства за ознакою 
статі, зокрема сексуальних домагань на робочому місці

центральні органи 
виконавчої влади 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 
їх об’єднання (за згодою)

42. Посилаючись на свої попередні 
рекомендації 
(CEDAW/C/UKR/CO/8, пункт 39), 
Комітет рекомендує державі-
учасниці:
(a) продовжувати зусилля із 
забезпечення доступу до 
високоякісних медичних послуг, 
у тому числі послуг з охорони 
сексуального та 
репродуктивного здоров’я та 
психічного здоров’я, для всіх 
жінок, у тому числі жінок, які 
потребують спеціальних ліків 
або лікування, сільських жінок, 
жінок, які проживають у 
бідності, жінок ромської 
національної меншини, 
внутрішньо переміщених жінок і 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

34. Забезпечення доступу до високоякісних медичних послуг, 
зокрема послуг з охорони репродуктивного здоров’я, з 
урахуванням різних потреб жінок і чоловіків, особливо тих, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, зумовлених, 
зокрема, інвалідністю, наявністю невиліковних хвороб та хвороб, 
які потребують тривалого лікування, бездомністю, а також жінок 
і чоловіків, які проживають у сільській місцевості, представників 
національних меншин (зокрема ромів) та інших соціальних груп, 
які зазнають множинної дискримінації
1) проведення досліджень щодо ставлення жінок і чоловіків до 

свого здоров’я, ведення здорового способу життя, звернення за 
медичною допомогою та виявлення гендерно-зумовлених 
бар’єрів, особливо для вразливих груп жінок і чоловіків, а також 
щодо репродуктивного здоров’я чоловіків

4) забезпечення проведення на місцевому рівні доступних для 
жінок і чоловіків заходів щодо збереження репродуктивного 
здоров’я

МОЗ 
Національна академія наук 
(за згодою) 
Національна академія 
медичних наук (за згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
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жінок, які знаходяться у 
постраждалих від конфлікту 
районах держави-учасниці, і 
продовжувати вживати заходів для 
забезпечення належного 
допологового, натального та 
післяпологового догляду, у тому 
числі шляхом впровадження 
відповідних клінічних протоколів 
(CEDAW/C/UKR/ 9, пункт 219);
(b) надати відповідну 
інформацію та підтримку 
жінкам і дівчатам з України з 
числа біженців і шукачів 
притулку, які можуть зіткнутися 
з перешкодами в доступі до 
послуг безпечного аборту в 
країнах транзиту або 
призначення
44. Комітет рекомендує державі-
учасниці:
(а) Заохочувати підприємництво 
серед жінок, 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

44. 5) проведення інформаційно-комунікаційних кампаній, 
спрямованих на популяризацію позитивного образу жінки-
підприємця, поширення кращих практик ведення бізнесу 
жінками тощо

44. 6) заохочення великого бізнесу надавати підтримку 
територіальним громадам для розвитку малого підприємництва 
серед жінок

МКІП 
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)
обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою) 
всеукраїнські об’єднання 
організацій роботодавців 
(за згодою) 
всеукраїнські профспілки, 



69

їх об’єднання (за згодою) 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

розширити їхній доступ до 
низькопроцентних кредитів без 
застави та інших форм фінансового 
кредитування, 
створити сприятливе середовище 
для жінок-підприємців у всіх 
секторах, включаючи науку, 
фінанси, комунікації та 
інформаційні технології, а також 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

44. Створення умов для розширення участі жінок, зокрема тих, 
які належать до вразливих груп, у підприємництві
1) проведення дослідження для виявлення бар’єрів, які 

обмежують участь жінок у торгівлі, визначення потреб у 
підтримці жінок-підприємців, які представляють різні сфери 
економічної діяльності та різні соціальні групи, зокрема, жінок-
фермерів, жінок з числа внутрішньо переміщених осіб, родин 
учасників бойових дій, загиблих та зниклих безвісті, ветеранів, 
жінок з інвалідністю

4) проведення аналізу звітності у сфері підприємництва з метою 
виявлення прогалин у даних з розподілом за статтю, віком, 
місцем проживання

Офіс розвитку 
підприємництва та 
експорту 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Держстат 
ДПС

забезпечувати рівну та значиму 
участь жінок у всіх зусиллях з 
відновлення, приділяючи 
особливу увагу сільським 
жінкам і жінкам із постраждалих 
від конфлікту районів держави-
учасниці;
(b) Забезпечити достатнє державне 
фінансування та гендерно-
чутливе бюджетування, щоб 
гарантувати належний доступ до 

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 

5. Забезпечення застосування гендерно орієнтованого підходу у 
бюджетному процесі на державному та місцевому рівні
1) проведення гендерного аналізу бюджетних програм на 

державному та місцевому рівні

головні розпорядники 
коштів державного 
бюджету 
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прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на 2022-2024 
рокиˮ

2) проведення навчань для головних розпорядників бюджетних 
коштів з питань забезпечення гендерної рівності у тих сферах 
діяльності, формування та/або реалізацію яких вони 
забезпечують
3) включення до вимог проведення конкурсів проектів, які 

фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів та 
спрямовані на регулювання суспільних відносин, врахування 
гендерних аспектів

обласні, Київська міська 
держадміністрації

обласні, Київська міська 
держадміністрації 
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)

соціального захисту для 
незахищених або маргіналізованих 
груп жінок, зокрема одиноких 
матерів, літніх жінок, сільських 
жінок, безробітних жінок, жінок, 
зайнятих неоплачуваною роботою 
по догляду, ромських жінок. , 
внутрішньо переміщених жінок і 
жінок, які проживають у 
постраждалих від конфлікту 
районах, у тому числі шляхом  

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.05.2021 
№ 497 „Деякі питання 
реалізації у 2021-2023 
роках Державної 
стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 
рокиˮ

122. 5) проведення гендерного аналізу щонайменше 50 відсотків 
бюджетних програм Мінрегіону, окремих облдержадміністрацій 
та органів місцевого самоврядування з метою врахування в них 
гендерних аспектів і відповідності потребам та інтересам жінок і 
чоловіків та/або їх груп

Мінрегіон
інші центральні органи 
виконавчої влади
обласні держадміністрації
органи місцевого 
самоврядування (за 
згодою)
партнери з розвитку (за 
згодою)

продовження надання послуг у 
рамках Національної системи 
соціального захисту та 
полегшення доступу до 
соціальних виплат за допомогою 
цифрових засобів для жінок-
біженців та внутрішньо 
переміщених осіб

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2021 
№ 1617 „Про 
затвердження плану 
заходів з реалізації 
Стратегії людського 
розвитку на 2021—2023 
рокиˮ

136. Розроблення механізму автоматичного (без звернення 
особи) призначення пенсії за віком у разі досягнення пенсійного 
віку
впровадження механізму автоматичного призначення пенсії за 

віком

Пенсійний фонд України

(c) Забезпечити довгострокові 
рішення для внутрішньо 
переміщених жінок, приділяючи 
особливу увагу жінкам і дівчатам 
з обмеженими можливостями, 
жінкам похилого віку та жінкам 
з дітьми, і 
прийняти законодавство, щоб 
забезпечити жінкам, чиє майно 
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було знищено, доступ до 
фінансової компенсації
46.  Комітет, нагадуючи про свою 
загальну рекомендацію № 21 
(1994) про рівність у шлюбі та 
сімейних відносинах, свою 
загальну рекомендацію № 29 
(2013) про економічні наслідки 
шлюбу, сімейних відносин та їх 
розірвання та свої попередні 
заключні зауваження ( 
CEDAW/C/UKR/CO/8, пункт 48), 
рекомендує державі-учасниці:
a) внести зміни до національного 
законодавства з метою 
скасування будь-яких винятків 
із мінімального віку вступу до 
шлюбу у 18 років як для жінок, 
так і для чоловіків і
продовжувати проводити 
інформаційно-просвітницькі 
кампанії, в тому числі серед 
ромських жінок і дівчат, і 
забезпечити відповідну віку та 
інклюзивну освіту з питань 
сексуального та 
репродуктивного здоров’я та 
прав, у тому числі навчання 
щодо сучасних форм 
контрацепції для дівчат і 
хлопців-підлітків з метою 
запобігання ранній вагітності як 
основної причині дитячих шлюбів;
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(b) забезпечити, щоб при 
прийнятті судових рішень про 
опіку над дітьми та права на 
побачення враховувались 
випадки домашнього 
насильства, а також 
звертати увагу судових органів 
на вплив такого насильства на 
розвиток дітей;
c)  надавати підтримку матерям з 
інвалідністю та матерям, які 
вживають наркотики, і 
утримуватися від автоматичного 
позбавлення їх опіки над дітьми;
(d) прийняти законодавчу базу для 
регулювання сурогатного 
материнства з метою захисту 
жінок, які виступають в якості 
сурогатних матерів, від 
експлуатації, примусу, 
дискримінації та торгівлі 
людьми
(e) прийняти правові гарантії 
для захисту жінок з інвалідністю 
від примусових шлюбів та 
домагання
(f) надавати необхідну підтримку 
та послуги батькам дітей з 
інвалідністю, у тому числі 
матерям, щоб забезпечити опіку 
та піклування над ними в 
сімейному оточенні.
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47. Комітет закликає державу-
учасницю прийняти поправку до 
статті 20 (1) Конвенції щодо часу 
засідань Комітету
48. Комітет закликає державу-
учасницю використовувати 
Пекінську декларацію та 
Платформу дій та провести 
подальшу оцінку реалізації прав, 
закріплених у Конвенції, з метою 
досягнення фактичної рівності 
жінок і чоловіків

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.08.2022 
№ 752 „Про схвалення 
Державної стратегії 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків на 
період до 2030 року та 
затвердження 
операційного плану з її 
реалізації на                
2022-2024 рокиˮ

3. 3) розроблення показників для моніторингу виконання 
завдань та заходів платформи дій з реалізації Пекінської 
декларації, зокрема напрямів “Жінки та медіа”, “Жінки та 
екологія”, “Жінки та спорт” 

Мінсоцполітики 
МКІП 
Мінмолодьспорт 
Міндовкілля 
Урядовий уповноважений 
з питань гендерної 
політики 
громадські об’єднання та 
міжнародні організації (за 
згодою)

Комітет просить державу-
учасницю забезпечити своєчасне 
розповсюдження цих заключних 
зауважень серед відповідних 
державних установ усіх рівнів 
(національного, регіонального, 
місцевого), зокрема в уряді, 
Верховній Раді та органах судової 
влади офіційною мовою держави-
учасниці з метою забезпечення їх 
повної реалізації.

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України від 12.05.2021 
№ 497 „Деякі питання 
реалізації у 2021-2023 
роках Державної 
стратегії регіонального 
розвитку на 2021-2027 
рокиˮ

125. 2) поширення інформації про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на регіональному та місцевому 
рівні на спеціалізованих інформаційних ресурсах з питань 
децентралізації

Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим
обласні, Київські та 
Севастопольська міська 
держадміністрації органи 
місцевого самоврядування 
(за згодою)
Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
Мінрегіон
інші центральні органи 
виконавчої влади партнери 
з розвитку (за згодою) 

50. Комітет зазначає, що 
дотримання держави-учасниці 
дев’яти основних міжнародних 
документів у сфері прав людини 
буде сприяти більш повному 
здійсненню жінками їхніх прав 
людини та основних свобод у всіх 
сферах життя. Тому Комітет 
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закликає державу-учасницю 
ратифікувати Міжнародну 
конвенцію про захист прав усіх 
трудящих-мігрантів та членів 
їхніх сімей та Факультативний 
протокол до Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні 
та культурні права


