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Рекомендації для представницьких органів місцевого самоврядування, обласних державних адміністрацій (ОДА),виконавчих 

органів місцевого самоврядування (ОМС), сільських, селищних та міських голів щодо застосування гендерного підходу до 

подолання кризи, спричиненої пандемією COVID-19 і врахування  потреб та інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп, зокрема 

вразливих у програмах та заходах, спрямованих на подолання її наслідків 

 

Рекомендації Законодавча база 

Короткострокові заходи 

Інформування та збір даних: 

1. Здійснювати збір і оприлюднення даних про поширення 

коронавірусної інфекції та вакцинації з урахуванням даних, 

розподілених за статтю, віком, місцем проживання 

(міське/сільське населення) та іншими соціально-

демографічними характеристиками. 

 п. 49 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України;  

 п.9 Директивна записка Комітету з ліквідації дискримінації 

щодо жінок стосовно виконання положень Конвенції про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в умовах 

поширення COVID-19;  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п.4 Програми) 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 1128-р від 

16.09.2020 “Про схвалення Концепції комунікації у сфері 

гендерної рівності” 

 § 5 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

2. Активно залучати основних партнерів (НУО, в тому числі 

громадські організації, які представляють інтереси уразливих 

груп жінок, міжнародні організації, медіа, профспілки, лідерів/ок 

 п. 12, 14 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок; 

 п. 49 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 
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думок) і різноманітні канали комунікації (вебсайти, соціальні 

мережі, месенджери, ЗМІ тощо) задля підвищення рівня 

поінформованості про послуги  та підтримку, які надають 

державні установи, у тому числі для підтримки різних груп 

населення в контексті викликів  COVID-19. 

України;  

 п.9 Директивна записка Комітету з ліквідації дискримінації 

щодо жінок стосовно виконання положень Конвенції про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в умовах 

поширення COVID-19;  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року» (п. 1 Розділ XII Програми); 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 1128-р від 

16.09.2020 “Про схвалення Концепції комунікації у сфері 

гендерної рівності” 

 § 5 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

3. У партнерстві з жіночими громадськими організаціями зібрати 

дані, визначити потребу та забезпечити безперервне надання 

соціальних і медичних послуг жінкам і чоловікам з уразливих 

груп (зокрема, людям похилого віку та людям з інвалідністю, 

представникам/цям маломобільних груп та ін.), що потребують 

постійної допомоги з боку установ, громадських організацій.  

 Ст. 12, 14Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок; 

 п. 49 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України;  

 п.9 Директивна записка Комітету з ліквідації дискримінації 

щодо жінок стосовно виконання положень Конвенції про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в умовах 

поширення COVID-19;  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 
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адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п. 4 Програми) 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 1128-р від 

16.09.2020 “Про схвалення Концепції комунікації у сфері 

гендерної рівності”; 

 § 5 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

4. Забезпечити збирання статистичних даних та створення баз 

даних жінок та чоловіків з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які 

проживають у громадах в рамках розробки соціальних паспортів 

громад, гендерних профілів громад з метою подальшого 

використання при розробці місцевих програм, організації 

надання послуг у надзвичайних ситуаціях. 

 ст. 31 Конвенції про права осіб з інвалідністю 

 п. 49 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України;  

 п.9 Директивна записка стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19 Комітету з ліквідації дискримінації 

щодо жінок;  

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 
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рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п. 4 Програми) 

5. Забезпечити доступність інформування населення про COVID-

19 для людей з вадами зору, слуху тощо, а також його 

здійснення (у разі необхідності) мовою  національних меншин, 

зокрема надання контакт-центром МОЗ з протидії поширенню 

COVID-19 і «гарячими» лініями в усіх регіонах особам з 

інвалідністю, зокрема з порушеннями зору, слуху та мовлення, 

інформації в доступних формах, забезпечення адаптації 

офіційних повідомлень, виступів посадових осіб та керівників 

закладів охорони здоров’я щодо гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, шляхом 

перекладу на жестову мову та/або субтитрування для розуміння 

особами з інвалідністю. Слід гарантувати надійний і 

безперебійний доступ до інтернету та вживати заходів для 

забезпечення доступу до інтернету для людей з низькими 

доходами.  

 ст. ст. 12, 14 Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок; 

 ст. 4, 9, 21 Конвенції про права осіб з інвалідністю  

 ст. 18 Загальні рекомендації Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок;  

 п. 9 Директивна записка стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19 Комітету з ліквідації дискримінації 

щодо жінок;  

 Ст. 23, 26, 35 «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 634-р від 

5.09.2018 «Про затвердження Національного плану дій з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях 

Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 

2021 року» (п. 10 Плану) 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 1128-р від 

16.09.2020 “Про схвалення Концепції комунікації у сфері 

гендерної рівності”; 

 § 5 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 



 5 

Розробка гендерно-чутливих заходів для протидії поширенню пандемії та подолання її наслідків:  

6. Забезпечити гендерний баланс та включити до складу 

тимчасових комісій, робочих груп з попередження та протидії 

поширенню  гострої респіраторної хвороби COVID-19 та інших 

допоміжних органів боротьби з коронавірусною хворобою на 

місцевому рівні представників/ць структурних підрозділів ОДА 

та виконавчих органів ОМС відповідальних за питання 

соціального захисту, освіти та науки, уповноважених осіб з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, членів/кинь консультативно-дорадчих органів з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, 

гендерних експертів/ок, жіночих і правозахисних організацій.  

 Ст. 7, 14 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок; 

 п. 33 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України;  

 п. 4 Директивна записка стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID 19 Комітету з ліквідації дискримінації 

щодо жінок;  

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п. 8 Програми) 

 Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 3.11.2010 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (п. 12 Порядку) 

7. Провести оцінку гендерного впливу нормативних актів та 

обмежувальних заходів на рівні областей та громад щодо 

поширення COVID-19 на жінок, чоловіків та/або їх груп 

відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України 

№257 від 14.04.2020 «Про затвердження методичних 

рекомендацій по оцінюванню гендерного впливу галузевих 

реформ».   

 Наказ Міністерства соціальної політики України №257 від 

14.04.2020 «Про затвердження методичних рекомендацій по 

оцінюванню гендерного впливу галузевих реформ» 

8. Використовувати результати досліджень та рекомендації, надані 
 п. 1 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 
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під час проведення оцінок впливу COVID-19 на жінок і 

чоловіків та/або їх груп в Україні, такі як Оперативна гендерна 

оцінка становища та потреб жінок в контексті ситуації COVID-

19 в Україні1, Гендерний вплив пандемії COVID-192 та інші при 

розробці обласних та місцевих прогнозних та програмних 

документів. Проаналізувати вплив пандемії та її наслідків на 

жінок, чоловіків та/або їх груп, зокрема уразливих груп, у межах 

окремої області чи громади, шляхом проведення гендерного 

аналізу та консультацій з організаціями громадянського 

суспільства, які працюють у напрямку захисту прав вразливих 

груп населення, та з мешканцями областей та громад. 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19;  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п.1 Програми) 

 Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 3.11.2010 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (п. 12 Порядку) 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п.1 Програми) 

 Наказ Міністерства соціальної політики України №257 від 

14.04.2020 «Про затвердження методичних рекомендацій по 

оцінюванню гендерного впливу галузевих реформ» 

9. Визначити уразливі категорії жінок і чоловіків, які 

першочергово потребують соціальної підтримки в контексті 

карантинних обмежень, провести аналіз їх першочергових 

потреб і можливостей. Розробити заходи для задоволення потреб 

жінок та чоловіків з уразливих груп, зокрема літніх жінок, жінок 

 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок; 

 Заключні зауваження Комітету з ліквідації дискримінації 

щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України;  

 п.п. 6, 7Директивна записка Комітету з ліквідації 

                                                   
1https://www.auc.org.ua/sites/default/files/report_rga_covid-19_ukr_0.pdf 
2https://mof.gov.ua/storage/files/covid_final.pdf 

https://www.auc.org.ua/sites/default/files/report_rga_covid-19_ukr_0.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/covid_final.pdf
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з інвалідністю; жінок, що належать до ромів та інших етнічних 

меншин; жінок, які живуть з ВІЛ, ЛБТ жінок (лесбійок, 

бісексуальних та трансгендерних жінок), жінок-переселенок, 

сільських жінок, одиноких матерів; сімей, які живуть за межею 

бідності, безпритульних жінок у посткарантинний період та 

включити їх до оперативного плану дій по боротьби з COVID-

19, а також до прогнозних та програмних документів, що 

регулюють питання соціальної підтримки. 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19;  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п.1 Програми) 

 § 13 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

10. Проводити консультації за результатами гендерного аналізу з 

консультативно-дорадчими органами з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та 

протидії насильству за ознакою статі, експерт(к)ами, а також 

представниками/цями жіночих та інших правозахисних 

громадських організацій, зокрема представницями вразливих 

груп задля врахування їхніх потреб під час планування, 

реалізації та оцінки карантинних заходів і формування місцевої 

політики. 

 п. 4 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п.1, 8 Програми) 

 Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 3.11.2010 

«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики» (п. 12 Порядку) 
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11. Визначити доступність, стан та механізм надання послуг 

(правових, медико-психологічних і соціальних) для 

постраждалих від домашнього насильства в умовах 

загальнонаціональних та регіональних карантинних обмежень.   

 ст. 35 Загальних рекомендацій Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок;  

 п. 3 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19;  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 ст. ст. 8, 15 Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п. 7, 8 Програми) 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 145 від 24.02.2021 

«Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період 

до 2025 року» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2020 р. № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної 

ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної 

рівності» (п. 3 Плану) 

 § 10 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 
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12. Усунути бар'єри в доступі до послуг кризових центрів, кімнат 

для жінок, постраждалих від насильства, в умовах епідемії 

COVID-19, з акцентом на жінок, які живуть з ВІЛ, є уразливими 

до ВІЛ, шляхом забезпечення доступу до безоплатного 

тестування на COVID-19 методом ПЛР 

 ст. 35 Загальних рекомендацій Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок; 

 п. 3 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19; 

 ст. 13-2 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. 8 Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 145 від 24.02.2021 

«Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період 

до 2025 року»; 

 § 10 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав 

13. Оцінити потреби сімей, які проживають у сільській та міській 

місцевості з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в 

послугах із догляду за дітьми в умовах карантинних 

обмежень(закриття дитсадків, перехід на дистанційну форму 

освіти); розробити довгострокові проекти (у т.ч. у партнерстві з 

роботодавцями), спрямовані на створення сприятливих умов для 

поєднання професійних і сімейних обов’язків для підтримки 

працюючих жінок з дітьми, а також підтримки інших груп 

працівниць/ів із сімейними обов’язками (наприклад, одиноких 

батьків, тих, які доглядають літніх членів сім’ї чи осіб з 

інвалідністю). 

 ст. 5, 11 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок; 

 ст. 26 Загальних рекомендацій Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок;  

 п. 6 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19;  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 
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 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п.1, 2, 8 Програми) 

 § 13 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

14. Оцінити потребу сімей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, у технічних засобах дистанційного навчання 

школярів (планшети, комп’ютери, доступ до Інтернету), 

розробити проекти забезпечення права дітей з таких сімей на 

освіту в умовах карантинних обмежень.  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п.1, 8 Програми) 

15. Застосовувати методологію гендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі при розробці та затвердженні бюджетних 

програм, бюджетних запитів, розподілу та перерозподілу 

бюджету, особливо з метою надання послуг та задоволення 

потреб під час пандемії та для подолання її наслідків. 

Недопущення зменшення фінансування тих програм, які 

спрямовані на допомогу вразливим групам жінок, на 

розширення прав та можливостей жінок, надання послуг 

постраждалим від гендерно-зумовленого насильства, на 

виконання зобов’язань у сфері забезпечення гендерної рівності 

та прав людини, для спрямування їх на інші заходи. 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п.1 Програми) 

 Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 02.01.2019 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
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впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі»; 

16. При підготовці пропозицій до прогнозу місцевих бюджетів, 

складанні бюджетних запитів місцевим фінансовим органам та 

головним розпорядникам бюджетних коштів включати 

пропозиції з їх обґрунтуванням щодо коштів необхідних для 

проведення заходів: з протидії поширенню коронавірусної 

інфекції, з підтримки жінок і чоловіків та/або їх груп, зокрема 

вразливих, під час пандемії, фінансування додаткових виплат 

різним групам працівників/ць бюджетного сектору з метою 

забезпечення їх потреб та можливостей.  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п.1 Програми) 

 Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 02.01.2019 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі»; 

 Наказ Міністерства соціальної політики України № 86 від 

07.02.2020 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції 

гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових 

актів»; 

17. При складанні, затвердженні паспортів бюджетних програм та 

звітів про їх виконання місцевим фінансовим органам та 

головним розпорядникам бюджетних коштів враховувати 

гендерні аспекти, особливо у сферах, які зазнають прямого 

впливу COVID – 19. Це дозволить оцінити відмінність впливу 

заходів бюджетних програм, спрямованих на боротьбу з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідків для жінок і 

чоловіків та/або їх груп, а також дозволить виміряти вплив цих 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 
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заходів на них під час реалізації відповідних бюджетних 

програм; та оцінити ефективність використання коштів 

платників податків. 

 Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 02.01.2019 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі»; 

 Наказ Міністерства соціальної політики України № 257 від 

14.04.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

оцінювання гендерного впливу галузевих реформ»; 

18. При внесенні змін до бюджету пов’язаних із виділенням коштів 

на боротьбу з COVID-19 місцевим фінансовим органам, органам 

виконавчої влади, депутатам місцевої ради, головним 

розпорядникам бюджетних коштів оцінювати вплив цих змін на 

жінок і чоловіків та/або їх групи.  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 02.01.2019 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі»; 

 Наказ Міністерства соціальної політики України № 257 від 

14.04.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

оцінювання гендерного впливу галузевих реформ»; 

19. У випадку зменшення (перерозподілу) бюджетних призначень за 

бюджетною програмою, пов’язаних з Covid-19, місцевим 

фінансовим органам, органам виконавчої влади, депутатам 

місцевої ради, головним розпорядникам бюджетних коштів 

запобігати випадкам недосягнення цілей та мети бюджетної 

програми щодо надання жінкам і чоловікам та/або групам, 

зокрема вразливим, якісних публічних послуг, що є наслідком 

недофінансування окремих заходів бюджетної програми.  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 
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 Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 02.01.2019 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі» 

20. При підготовці звіту про виконання бюджету (зокрема 

пояснювальної записки, інформації про досягнення головними 

розпорядниками коштів бюджету цілей, мети та завдань 

бюджетних програм) місцевим фінансовим органам та головним 

розпорядникам коштів зазначати інформацію про результати 

впливу реалізованих завдань та заходів, спрямованих на 

боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, на 

соціально-економічне становище жінок, чоловіків та/або їх груп, 

зокрема зменшення гендерних розривів, усунення дискримінації 

за будь-якою ознакою в усіх сферах життєдіяльності, 

забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок і чоловіків 

та/або їх груп, запобігання та протидію домашньому насильству 

та/або насильству за ознакою статі.  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 02.01.2019 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі»; 

 Наказ Міністерства соціальної політики України № 257 від 

14.04.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

оцінювання гендерного впливу галузевих реформ» 

Надання послуг: 

21. Забезпечувати доступність публічних послуг у сфері охорони 

здоров’я для жінок і чоловіків різного віку, місця проживання (у 

тому числі безпритульних) тастану здоров’я, зокрема для людей 

з інвалідністю з різними видами нозологій (тестування, 

проведення медичного огляду, вакцинації тощо). Забезпечувати 

доступність до профілактичних заходів для сільських жінок 

згідно рекомендацій ВООЗ та реалізацію просвітницьких заходів 

щодо інформування про вікові зміни та піклування про здоров’я 

сільських жінок і чоловіків. 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 



 14 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року» (п. 8 Програми); 

 § 5 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

22. З’ясувати стан реалізації права породіль у партнерському 

супроводі пологів під час карантинних обмежень у пологових 

будинках областей та громад, створити умови для реалізації 

такого права.  

 ст. ст.10, 11, 12 Конвенція про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок; 

 п. 39 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України;  

 п. 2 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19; 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 § 14 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

23. Забезпечити організацію надання послуг жінкам та чоловікам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, батьки, законні 

представники/ці, опікуни яких внаслідок хвороби на COVID-19 

тимчасово не можуть здійснювати догляд за ними. 

 п. 7 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19; 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 
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 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 ст. 9 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року» (п. 1, 8 Програми); 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 634-р від 

5.09.2018 «Про затвердження Національного плану дій з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях 

Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 

2021 року» (п. 10, 48 Плану); 

 § 13Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

24. Підготувати інструкції для соціальних працівників, батьків, 

опікунів, законних представників/ць, які виховують дітей з 

інвалідністю, з урахуванням можливостей громад, щодо дій на 

випадок захворювання дитини з інвалідністю або 

доглядальника/ці, або виникнення надзвичайної ситуації. 

 ст. 7 Конвенції про права осіб з інвалідністю 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 ст. 9 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» 

 § 13Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 
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«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

25. Забезпечити соціальних працівників та інших осіб, які надають 

підтримку особам з маломобільних груп населення засобами 

особистого захисту та забезпечити безкоштовне тестування; 

здійснити вакцинацію. 

 п. 1 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19; 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 ст. 9 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні» 

 § 13Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

26. Передбачити в планах розвитку громад створення служби 

перевезення людей, які належать до маломобільних груп 

населення. 

 ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 ст. 9 Закону України «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні»; 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 634-р від 

5.09.2018 «Про затвердження Національного плану дій з 
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виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях 

Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 

2021 року» (п. 10 Плану); 

 § 13Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

27. Забезпечити функціонування ефективної системи раннього 

виявлення випадків домашнього насильства, зокрема шляхом 

співробітництва органів місцевого самоврядування, поліції та 

громадських організацій у здійсненні моніторингу сімей з 

попередньо зафіксованою історією домашнього насильства та 

тих, що належать до зони ризику, а також їх інформування щодо 

наявних механізмів протидії домашньому насильству, в тому 

числі щодо наявної соціальної, медичної та правової допомоги. 

Не допустити зменшення фінансових ресурсів, виділених на 

протидію домашньому насильству, та спрямування їх на інші 

актуальні під час пандемії COVID-19 потреби. 

  п. 29 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України;  

 п. 3 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19; 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 ст. ст. 8, 15 Закон України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству» 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року» (п. 7 Програми); 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 145 від 24.02.2021 

«Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період 

до 2025 року»; 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 634-р від 
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5.09.2018 «Про затвердження Національного плану дій з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях 

Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 

2021 року» (п. 27 Плану); 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 

2020 р. № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації 

зобов’язань Уряду України, взятих в рамках міжнародної 

ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної 

рівності» (п. 3 Плану); 

 § 10 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

28. Посилити роботу центрів надання адміністративних послуг для 

забезпечення доступу маломобільних груп населення та інших 

уразливих категорій до отримання необхідних адміністративних 

послуг онлайн і безпосередньо в закладі, щоб забезпечити 

можливість користуватися цими послугами під час карантинних 

заходів усім таким категоріям. Забезпечити належне 

інформування вразливих груп населення про перелік послуг, які 

можна отримати онлайн, про механізми отримання таких послуг 

онлайн та місця доступу до безкоштовного інтернету для 

отримання таких послуг. 

 

29. Забезпечити організацію надання послуг жінкам та чоловікам із 

розвитку підприємництва в громадах, зокрема через отримання 

консультацій щодо створення самозайнятості, підприємств у 

сфері сільського господарства, доступу до ринків збуту 

продукції. Сприяти розвитку сільськогосподарських дорадчих 

послуг щодо застосуваннясучасних, інноваційних, ефективних 

та екологічних технологій для фермерок та фермерів. 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 § 5 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

 

 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 4-8 Закон України «Про сільськогосподарську 
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дорадчу діяльність» 

 Постанова Кабінету міністрів України від 5.08.2020 №695 

«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 

2021-2027 роки» 

 

 

 

Середньотермінові заходи 

30. Створити консультативно-дорадчі органи з гендерної політики в 

тих ОДА та ОМС, де їх не створено.Включити до їх складу 

жіночі організації, що представляють інтереси вразливих груп 

населення.   

 п. 49 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України;  

 п. 4 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19; 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року»; (п. 8 Програми) 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 634-р від 

5.09.2018 «Про затвердження Національного плану дій з 
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виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях 

Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 

2021 року»(п. 48 Плану) 

31. У співпраці з консультативно-дорадчими органами з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству за ознакою статі, 

експертами/ками, а також представниками/цями жіночих і інших 

правозахисних громадських організацій, зокрема 

представницями вразливих груп, провести гендерний аналіз і 

внести зміни до Стратегій регіонального розвитку областей і 

Планів заходів з реалізації стратегій розвитку областей на період 

до 2027 року, стратегій розвитку міст і громад, планів (програм) 

соціально-економічного розвитку, спрямовані на надання 

підтримки жінкам, чоловікам та/або їх групам, зокрема 

вразливим для подолання наслідків, спричинених пандемією та 

обмежувальними заходами. Включити заходи, спрямовані на 

підтримку тих груп  жінок та чоловіків, які найбільше 

постраждали, наприклад, самозайнятих осіб, жінок 

підприємниць, жінок, які втратили роботу, постраждалих від 

гендерно-зумовленого насильства, заходи, спрямовані на 

підтримку жінок, які зазнають підвищеного навантаження у 

зв’язку з обмежувальними заходами, наприклад у сфері 

доглядової праці та ін. Забезпечувати доступ населення до 

актуальної інформації про COVID-19, в тому числі 

черезофіційній інформаційний портал про коронавірус в Україні 

http://covid19.gov.ua.  

 п. 49 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України;  

 п. 4 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19; 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 

року» (п. 8 Програми); 

 Постанова Кабінет Міністрів України № 145 від 24.02.2021 

«Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період 

до 2025 року»; 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 634-р від 

5.09.2018 «Про затвердження Національного плану дій з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях 

Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 

2021 року» (п. 27 Плану); 

http://covid19.gov.ua/
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 Наказ Міністерства соціальної політики України № 86 від 

07.02.2020 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції 

гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових 

актів»; 

 § 9 Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 

«Про Національну стратегію у сфері прав людини» 

32. Посилити роботу територіальних центрів соціального 

обслуговування, що надають соціальні послуги для задоволення 

потреб жінок та чоловіків, які перебувають на обліку у зв’язку зі 

складними життєвими обставинами; жінок та чоловіків, які 

потребують допомоги в натуральній та грошовій формі, оскільки 

їх частка складає більш ніж 2/3 усіх отримувачів допомоги по 

Україні.  

 п. 6, 7 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 

умовах поширення COVID-19; 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

33. Розробити програми розвитку та підтримки жіночого 

підприємництва в посткарантинний період, які б включали: 

організацію спеціальних навчальних бізнес-програм для жінок 

(зокрема підготовка документів на отримання кредитних та 

інвестиційних коштів), надання консультацій підприємицям з 

питань аналізу ринку, визначення бізнес-ніш, проведення 

інформаційних кампаній, спрямованих на залучення 

підприємиць. Проводити інформаційні кампанії щодо легалізації 

малого підприємництва (зокрема через ФОП) та доступу до 

державних програм підтримки.  

 

 ст. 14 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок; 

 п. 37 Заключні зауваження Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді 

України;  

 п. 6 Директивна записка Комітету з ліквідації 

дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень 

Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 

жінок в умовах поширення COVID-19; 

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 
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34. Розробити програми підтримки сільськогосподарських 

кооперативів за участі та отримання вигоди сільськими жінками, 

зокрема від об’єднання, захисту спільних економічних інтересів 

та отримання колективного доступу до ринків і налагодження 

інфраструктури.  

в Україні»; 

 ст. ст. 12-14 Закону України «Про забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків»; 

 ст. ст. 12, 13 Закону України «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні»; 

 Розпорядження Кабінет Міністрів України № 634-р від 

5.09.2018 «Про затвердження Національного плану дій з 

виконання рекомендацій, викладених у заключних 

зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації 

щодо жінок на період до 2021 року» (п. 38, 42, 48 Плану) 

 Постанови Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2021 року» (п. 8 Програми); 

 ст. 8-1 Закону «Про фермерське господарство» 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 р. 

№565 (щодо доплати мінімального страхового внеску для 

ФОП 4 групи) 

 Постанова Кабінету міністрів України від 5.08.2020 №695 

«Про затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки» 

 

 

 ст. 14 Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації 

щодо жінок; 

 Загальна рекомендація CEDAW №34 щодо прав жінок, які 

проживають у сільській місцевості, 59(а) сприяти доступу 

жінок, які проживають у сільській місцевості, до 

конструктивної участі у сільськогосподарських 

кооперативах, де жінки можуть бути членами або 
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одноосібними учасниками;  

 ст. ст. 2, 3, 13, 17-29 Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

 ст. ст. 25-41 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»; 

 ст. ст. 3-5 Закону України «Про сільськогосподарську 

кооперацію»  

 Постанови Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 

«Про затвердження Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

на період до 2021 року» (п. 47 Програми); 

 

 

Дані рекомендації розроблені на основі та із застосуванням положень таких міжнародних та національних документів: 

1. Конвенція ООН Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 1979: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207 

2. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю, 2006: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_g71 

3. Загальні рекомендації, ухвалені Комітетом ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок: https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01 

4. Заключні зауваження Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України, 3 березня 2017 р:  

https://www.mil.gov.ua/content/gender/CEDAW-Concluding-Observations-UKR.pdf 

5. Директивна записка Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок стосовно виконання положень Конвенції про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок в умовах поширення COVID-19: 

https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/InfoNotes/CEDAW_Guidance_note_COVID-19%2022%20April%202020.pdf 

6. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від9 квітня 1999 року № 586-XIV: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 

7. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від21 травня 1997 року № 280/97-ВР: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр 

8. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 8 вересня 2005 року № 2866-IV: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15 

9. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_g71
https://land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01
https://www.mil.gov.ua/content/gender/CEDAW-Concluding-Observations-UKR.pdf
https://cambodia.ohchr.org/sites/default/files/InfoNotes/CEDAW_Guidance_note_COVID-19%2022%20April%202020.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
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10. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від21 березня 1991 року № 875-XII: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12 

11. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229-VIII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 

12. Постанова Кабінет Міністрів України № 145 від 24.02.2021 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-п 

13. Постанова Кабінет Міністрів України № 273 від 11.04.2018 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-п 

14. Постанова Кабінету міністрів України від 5.08.2020 №695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-

2027 роки»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text 

15. Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 3.11.2010 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п 

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1578-р «Про затвердження плану заходів з реалізації зобов’язань 

Уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи “Партнерство Біарріц” з утвердження гендерної рівності»: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1578-2020-р 

17. Розпорядження Кабінет Міністрів України № 634-р від 5.09.2018 «Про затвердження Національного плану дій з виконання 

рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на період до 2021 року»: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2018-р 

18. Розпорядження Кабінет Міністрів України № 1128-р від 16.09.2020 “Про схвалення Концепції комунікації у сфері гендерної 

рівності”: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2020-р 

19. Наказ Міністерства соціальної політики України № 86 від 07.02.2020 «Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних 

підходів під час розроблення нормативно-правових актів»: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20 

20. Наказ Міністерства соціальної політики України № 257 від 14.04.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

оцінювання гендерного впливу галузевих реформ»: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0257739-20 

21. Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 02.01.2019 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та 

застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19 

22. Указ Президента України № 119/202115 від 24.03.2021 «Про Національну стратегію у сфері прав людини»: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#n13 

Додаткові матеріали та дослідження: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1578-2020-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2018-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1128-2020-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0257739-20
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001201-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#n13
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- «Оперативна гендерна оцінка становища та потреб жінок у контексті ситуації з COVID-19 в Україні»: 

https://www.minregion.gov.ua/about/politika-gendernoyi-rivnosti/tsikavo-ta-korisno-pro-gender/operatyvna-genderna-oczinka-stanovyshha-ta-

potreb-zhinok-u-konteksti-sytuacziyi-z-covid-19-v-ukrayini/ 

- Аналітичний звіт «COVID-19 в Україні: Вплив на домогосподарства і бізнеси»: 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/covid-19-in-ukraine--impact-on-households-and-

businesses.html 

- Гендерний вимір пандемії COVID-19: https://mof.gov.ua/storage/files/covid_final.pdf 

- Вплив Covid-19 на дотримання прав людини в регіонах (за інформацією регіональних координаторів із зв’язків з громадськістю 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини): 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/impact-of-covid-19-on-respect-for-human-rights-in-the-

regions-.html 

- Вплив COVID-19 на права жінок в Україні: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/covid-impact-

on-women-rights-in-ukraine.html 

- Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Вплив пандемії Сovid-19 на ромську громаду в 

Україні: https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/prezentuvala-specz%D1%96alnu-dopov%D1%96d-vpliv-pandem%D1%96%D1%97-

covid-19-na-romsku-gromadu-v-ukra%D1%97n%D1%96/ 

- Інформаційна записка «Вплив пандемії Сovid-19 на людей з інвалідністю в Україні»: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/700/UKR_Briefing_Note_COVID_PwD.pdf 

- Звіт за результатами опитування «Оцінка впливу епідемії COVID-19 на якість медичних послуг для ВІЛ-позитивних жінок в Україні»: 

https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Report_COVID19_HIV_women.pdf 

 

https://www.minregion.gov.ua/about/politika-gendernoyi-rivnosti/tsikavo-ta-korisno-pro-gender/operatyvna-genderna-oczinka-stanovyshha-ta-potreb-zhinok-u-konteksti-sytuacziyi-z-covid-19-v-ukrayini/
https://www.minregion.gov.ua/about/politika-gendernoyi-rivnosti/tsikavo-ta-korisno-pro-gender/operatyvna-genderna-oczinka-stanovyshha-ta-potreb-zhinok-u-konteksti-sytuacziyi-z-covid-19-v-ukrayini/
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/covid-19-in-ukraine--impact-on-households-and-businesses.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/covid-19-in-ukraine--impact-on-households-and-businesses.html
https://mof.gov.ua/storage/files/covid_final.pdf
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/impact-of-covid-19-on-respect-for-human-rights-in-the-regions-.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/impact-of-covid-19-on-respect-for-human-rights-in-the-regions-.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/covid-impact-on-women-rights-in-ukraine.html
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/democratic_governance/covid-impact-on-women-rights-in-ukraine.html
https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/prezentuvala-specz%D1%96alnu-dopov%D1%96d-vpliv-pandem%D1%96%D1%97-covid-19-na-romsku-gromadu-v-ukra%D1%97n%D1%96/
https://www.ombudsman.gov.ua/ua/all-news/pr/prezentuvala-specz%D1%96alnu-dopov%D1%96d-vpliv-pandem%D1%96%D1%97-covid-19-na-romsku-gromadu-v-ukra%D1%97n%D1%96/
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/700/UKR_Briefing_Note_COVID_PwD.pdf
https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/Report_COVID19_HIV_women.pdf

