
Додаток 

до розпорядження  

№ 93 від 18.05.2020 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

проведення гендерного аудиту (експертизи) рішень органів місцевого 
самоврядування  та дотримання в поточній діяльності  

 гендерного балансу 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Положення проведення гендерного аудиту (експертизи) рішень органів 
місцевого самоврядування  та дотримання поточній діяльності  гендерного балансу 
(далі - Положення) з метою організації проведення гендерного аудиту (експертизи) 
Арбузинської ОТГ. 
 

2. Положення розроблено дотримуючись вимог міжнародного та українського 
законодавства :   
− Конституції України;  
− Кодексу законів про працю України; 
− Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
− Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; 
− Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків»;  
− Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;   
− Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» та 
інших міжнародних документів у сфері забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків;  
− Пекінської декларації та Платформа дій; 
− Резолюції  РБ ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»; 
− Європейської хартії рівності жінок і чоловіків на місцевому рівні; 
− Конвенції Міжнародної організації праці №111 про дискримінацію в галузі 
праці та занять; 
− Конвенції Міжнародної організації праці №156 про рівне ставлення й рівні 
можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками; 
Конвенції Міжнародної організації праці №100 про рівне винагородження 
чоловіків і жінок за працю рівної цінності; 
− Конвенції Міжнародної організації праці №3 про зайнятість жінок до та після 
пологів; 
− Конвенції Міжнародної організації праці №103 про охорону материнства;   
− Указу Президента України від 25 серпня 2015 року № 501 «Про затвердження 
Національної стратегії у сфері прав людини»;  
− Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого 
розвитку України на період до 2030 року»;  
− Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 



1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року»;  
− Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 161-р 
«Про схвалення Стратегії подолання бідності»;  
− Національного плану дій із виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 
«Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року; 
− Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 «Про 
затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року». 
− Наказу Міністерства фінансів України від 08.04.2019  № 145 «Про 

затвердження Змін до Загальних вимог до визначення результативних 
показників бюджетних програм»; 

− Наказу Міністерства фінансів України від 2 січня 2019 року №1 "Про 
затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування 
гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі»; 

− Постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997 
«Питання проведення гендерно-правової експертизи»; 

− Наказу Міністерства соціальної політики України № 86 від 07.02.2020  «Про 
затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення 
нормативно-правових актів» 

 

3. Метою гендерного аудиту (експертизи) рішень органів місцевого 
самоврядування  та дотримання в поточній діяльності  гендерного балансу (надалі 
– гендерний аудит (експертиза) є аналіз стану впровадження принципів гендерної 
рівності в діяльність ОТГ, врахування гендерної складової при прийнятті рішень,  
дотримання гендерного балансу в поточній діяльності, підвищення рівня 
кваліфікації представників  ОМС. 
 

4. У Положенні  вживаються наступні терміни: 
 

гендер– соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні ознаки, які 
певне суспільство вважає належними для жінок/чоловіків; 
 

гендерний аналіз – вивчення відмінностей між жінками та чоловіками в умовах, 
потребах, рівнях участі, доступу до ресурсів та управління ними, повноваженнях у 
прийнятті рішень тощо, зумовлених усталеними в суспільстві гендерними ролями 
(нормами, очікуваними моделями поведінки, діяльністю, характерними рисами, що 
вважаються притаманними для чоловіків/жінок); 
 

гендерний аудит -  дозволяє проаналізувати, якою мірою  принципи гендерної 
рівності відображені у діяльності установи/організації,  яким чином гендерні 
компоненти інтегровані до стратегічних, програмних документів, документів з 
поточної діяльності, у взаємовідносини в колективі. 
 

проведення гендерно-правової експертизи - проведення комплексного 
дослідження законодавства та проектів нормативно-правових актів у частині їх 
відповідності міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, та резолюціям міжнародних конференцій, 



міжнародних організацій, їх органів з прав людини стосовно дотримання принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
 

5. Гендерний аудит ( експертизи) спрямований на виконання таких завдань:  
− забезпечення реалізації гендерної політики на місцевому рівні;  
− дотримання в поточній діяльності  гендерного балансу; 
− підвищення ефективності використання бюджетних коштів відповідно до потреб 
жінок і чоловіків громади;  
− підвищення ефективності діяльності та використання ресурсів щодо 
впровадження комплексного гендерного підходу;  
− оцінка діяльності з управління людськими ресурсами із забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків;  
− створення позитивного соціально-психологічного клімату, умов і можливостей 
для досягнення реальної гендерної рівності й чутливості; 
− визначення потреб представників ОМС у підвищенні професійної 
компетентності з питань гендерної політики;  
− впровадження принципів гендерної рівності в  управлінську діяльність. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГЕНДЕРНОГО АУДИТУ ( ЕКСПЕРТИЗИ) 
 

6. Відповідальною за проведення гендерного аудиту ( експертизи) є Уповноважена 
особа (координатор) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків. 
 

7. Для проведення гендерного аудиту (експертизи) може строюватися робоча група 
із залученням представників структурних підрозділів,  а також незалежних 
експертів, у тому числі міжнародних. 

 

8. Гендерний аудит ( експертиза)  проводиться за такими напрямами:  
- управління та прийняття рішень 

− фінансова політика;   

− комунікаційна політика (участь громадян в прийнятті рішень);  

− кадрова політика. 

 

9. Орієнтовний перелік первинної документальної інформації, необхідної для 
аналізу та аналітичного узагальнення документації, наведений у Додатку 1 до 
Положення.   
 

10. Проведення гендерного аудиту (експертизи)  за кожним  із напрямів 
відбувається  відповідно до критеріїв оцінювання з Додатком 2 до Положення. 
 

11. Для узагальнення результатів  гендерного аудиту (експертизи) формується 
підсумковий звіт – висновок  про проведення гендерного аудиту  (експертизи) 
згідно Додатком 3 До Положення. У разі виявлення дискримінації за ознакою статі 
за результатами проведення гендерного аудиту (експертизи) рекомендується 
розробити заходи для їх усунення. 
 

12. Гендерний аудит ( експертиза)  проводиться щорічно.  



 

13. Для забезпечення прозорості та відкритості результати проведення гендерного 
аудиту ( експертизи)  розміщуються на офіційному сайті чи на офіційній сторінці 
громади в соціальних мережах. 
 

 

 

 

                  Секретар селищної ради                                            Є.НІКОЛАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1  
 

Орієнтовний перелік первинної документальної інформації, який 
підлягає гендерному аудиту ( експертизі) 

 

 

− Штатний розпис;  
− Положення про структурні підрозділи 

− Кадровий склад працівників ОМС 

− Оголошення про прийом на роботу 

− Правила внутрішнього службового розпорядку  
− Колективний договір  
− Плани підвищення кваліфікації 
− Статут територіальної громади 

− Регламент роботи місцевої ради 

− Бюджетний регламент 

− Положення про загальні збори громадян за місце проживання 

− Положення про громадські слухання 

− Положення про місцеві ініціативи 

− Положення про громадську експертизу 

− Положення про громадську раду (чи інші КДО) 
− Положення про доступ до публічної інформації  

− Положення про консультації з громадськістю 

− Положення про бюджет участі 
− Паспорти бюджетних програм  
− Звіти  про виконання паспортів бюджетних програм 

− Бюджетні запити 

− Звіти про виконання бюджету 

− Статистична та адміністративна звітність 

− Інформаційні матеріали, та  документи, розміщені на офіційному сайті 
громади  

 

 

  

 

 

 

 

                  Секретар селищної ради                                            Є.НІКОЛАЄНКО 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

Критерії Оцінка Примітка 

0 1 2 3 4 5  

Напрям «управління та прийняття рішень» 
 

Дотримання вимог міжнародним 
договорам України, згода на 
обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, і 
резолюціям міжнародних 
конференцій, міжнародних 
організацій, їх органів у сфері 
гендерної рівності  

       

Дотримання нормам Конституції 
України, іншим актам 
законодавства України щодо 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків  

       

Врахування статистичних даних та 
інших , за ознакою статі, віку, місця 
проживання та інших соціальних 
груп 

       

Планування заходів для виконання 
офіційно затвердженого Плану дій 
щодо досягнення рівності 

       

Звітування про реалізацію Плану 
дій щодо забезпечення рівності 

       

Дотримання принципів гендерної 
рівності при прийнятті рішень 

       

Дотримання принципу 
недискримінаціїпри прийнятті 
рішень 

       

Дотримання принципів гендерної 
рівності при встановленні 
партнерства або співпраці з іншими 
громадами установами, 
організаціями 

       

Напрям «фінансова політика» 

Дотримання вимог міжнародним 
договорам України, згода на 
обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, і 

       



резолюціям міжнародних 
конференцій, міжнародних 
організацій, їх органів у сфері 
гендерної рівності  
Дотримання нормам Конституції 
України, іншим актам 
законодавства України щодо 
забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків  

       

Застосування гендерно 

орієнтованого бюджетування в 
бюджетному процесі  

       

Бюджетні рішення приймаються із 
урахуванням інтересів жінок і 
чоловіків у всій їхній різноманітті 

       

Напрям «комунікаційна політика» (участь громадян в прийнятті рішень) 
 

Дотримання вимог міжнародним 
договорам України, згода на 
обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, і 
резолюціям міжнародних 
конференцій, міжнародних 
організацій, їх органів у сфері 
гендерної рівності  

       

Дотримання нормам Конституції 
України, іншим актам 
законодавства України щодо 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків  

       

Дотримання принципу 
недискримінації  

       

Врахування участі у політичному та 
громадському житті жінок 

       

Дотримання принципу 
пропорційного представництва 
жінок і чоловіків у громадських 
консультативних органах 

       

Проведення консультацій з 
громадськістю по Плану дій  щодо 
досягнення рівності 

       

Врахування гендерного балансу в 

інформаційно - просвітницькій 
роботі 

       

Дотримання принципу 
недискримінації в розроблених та 
поширених навчальних, 
інформаційно-роз’яснювальних 

       



матеріалів, брошур, плакатів, 
буклетів 

Зворотний зв’язок щодо потреб 
жінок і чоловіків 

       

Напрям «кадрова політика» 
Дотримання вимог міжнародним 
договорам України, згода на 
обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, і 
резолюціям міжнародних 
конференцій, міжнародних 
організацій, їх органів у сфері 
гендерної рівності  

       

Дотримання нормам Конституції 
України, іншим актам 
законодавства України щодо 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків  

       

Проведення навчання 
представників ОМС  і виборних 
посадових осіб щодо гендерної 
тематики  

       

Проведення  спеціалізоване 
навчання представників ОМС  і 
виборних посадових осіб щодо  
запобігання насильству за ознакою 
статі, торгівлі людьми  тощо 

       

Запровадження заходів щодо 
протидії сексуальним домаганням 
на робочому місці 

       

Запровадження ОМС позитивних 
дій, пов’язаних з політикою найму 

та кар’єрою в інтересах рівності 
чоловіків і жінок 

       

Врахування у  контрактах 
представників ОМС принципу 
недискримінації 

       

Врахування пропорційного 
представництва відсотку жінок і 
чоловіків, які обіймають керівні 
посади  

       

Заохочення  жінок займати посади,  
які традиційно вважають 
чоловічими, і навпаки 

       

Забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків у 
трудових відносинах 

       

Дотримання принципів гендерної        



 

 

 

 

0 – документ зовсім не відповідає забезпеченню гендерного балансу;  
1 – документ відповідає незначною мірою ( 10–25%);  

2 – документ відповідає середньою мірою (на 25–50%);  

3 –документ відповідає достатньою мірою (на 50–75%); 

4 – документ відповідає майже повною мірою (на 75–95%); 

5 – документ повною мірою відповідає (на 95–100%) (в усьому документі наскрізно 
спостерігається комплексний ґендерний підхід). 
 

 

 

 

 

 

                  Секретар селищної ради                                            Є.НІКОЛАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівності при направленні у 
службові відрядження  



 

 
Додаток 3 

 

ВИСНОВОК 

про проведення гендерного аудиту (експертизи) 
 

____________________________________________________________________ 

(назва документ) 
_________________________________________________________________________ 

                                            (ким  розроблено-  найменування відділу) 
1. Перелік використаних актів законодавства*. 

_______________________________________________________________________ 

 

*Обов’язково застосовуються: Конституція України, Закони України “Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про засади запобігання та 
протидії дискримінації в Україні”, “Про запобігання та протидію домашньому 
насильству”, “Про протидію торгівлі людьми”. 

 

2. Середня оцінка  
 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Наявність або відсутність положень документу рішень, які не відповідають 
принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків**. 

_________________________________________________________________________ 

 

**Зазначається інформація про наявність з наведенням відповідного положення або 
відсутність у документі положень, які не відповідають принципу забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

4. Рекомендації щодо усунення положень документу рішень, які можуть 
порушувати принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

________________________________________________________________________ 

 

Підписи: 
 

(посада)                              (підпис)                                           (ім’я та прізвище) 
   

 

 

 

 

_____ ______________ 20__ р. 
 

 

 

 

                  Секретар селищної ради                                            Є.НІКОЛАЄНКО 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17

