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План завдань і заходів комплексної Програми забезпечення рівних прав та чоловіків на 2019-2021 рр. 
 

Завдання Заходи Результативний 
показник 

Відповідальни
й виконавець 

Строк 
реалізації 

Джерела 
фінансува

ння 

Роки 

2019 2020 2021 

I. Посилення ґендерної рівності  у всіх сферах життя громади 

1.1.   Зменшити 
ґендерний 
дисбаланс в 
економічній сфері 

1.1.1.  Підготовка для роботодавців 
і профспілок рекомендацій щодо: 
запобігання дискримінації у сфері 
праці та забезпечення гнучких 
умов праці для працівників із 
сімейними обов'язками 
забезпечення рівного ставлення і 
рівних можливостей для трудящих 
чоловіків і жінок: трудящих із 
сімейними обов'язками 

Кількість осіб, які 
охоплені 
кампанією (у т.ч. 
жінок) 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

1.1.2.  Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів, 
заохочення та забезпечення умов 
для рівного доступу дівчат до 
високооплачуваних професійно-

технічних спеціальностей 

Кількість заходів Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

1. 2. Забезпечити 
представництво не 
менше 30% однієї 
статі в 
представницьких 
органах громади,  в 
процесі прийняття 
рішень при 
формуванні 
місцевої політки та 
послуг, які 
надаються в 
громаді 
 

1.2.1. Проведення циклу тренінгів 
щодо уповноваження жінок із 
жіночого лідерства, політики 
ґендерної рівності та ГОБ 

Кількість 
тренінгів / 
кількість осіб, що 
пройшли тренінги 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

1.2.2. Забезпечення пропорційної 
участі жінок і чоловіків у розробці 
стратегічних документів розвитку 
громади 

% чоловіків/жінок, 
що беруть участь 
у обговоренні та 
розробці 
стратегічних 
документів 
розвитку громади 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

1.2.3. Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо 
важливості паритетної участі 
жінок і чоловіків в публічній і 
приватній сферах 

Кількість заходів Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

1.2.4. Забезпечення пропорційно 
збалансованого представлення 
кандидатур кожної статі при 
формуванні кадрового резерву та 
затвердженні на посади  

% чоловіків/жінок, 
що затвердженні 
на посади 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

 1.2.5.Формування пропозицій для Аналітичні Арбузинська 2019-2021     



врахування гендерної складової 
при розробці цільових місцевих 
програм 

матеріали селищна рада 

1.3. Формування 
ґендерно-чутливого 
освітнього 
середовища у 
закладах 
дошкільної, 
загальної середньої, 
позашкільної освіти 

1.3.1. Проведення заходів, 
спрямованих на підвищення рівня 
обізнаності дівчат і хлопців щодо 
свої людських прав, а також 
проблем ґендерної рівності  

Кількість заходів Арбузинська 
селищна рада, 
комунальні 
заклади освіти 

2019-2021     

1.3.2. Проведення заходів для 
вихователів та вчителів щодо 
подолання ґендерних стереотипів в 
освітньому процесі  

Кількість заходів / 
кількість осіб, що 
взяли учать 

Арбузинська 
селищна рада, 
комунальні 
заклади освіти 

2019-2021     

1.3.3. Проведення конкурсу 
творчих робіт з ґендерної 
проблематики серед учнів 10-11 

класів 

Кількість творчих 
робіт 

Арбузинська 
селищна рада, 
комунальні 
заклади освіти 

2019-2021     

 1.3.4. Проведення інформаційних 
кампаній щодо доступу дівчат та 
хлопців вразливих груп до освіти 
та продовження ними навчання на 
всіх рівнях освіти 

Кількість 
інформаційних 
кампаній 

Арбузинська 
селищна рада, 
комунальні 
заклади освіти 

2019-2021     

 1.3.5. Проведення освітніх заходів, 
спрямованих на популяризацію 
STEM-навчання, профорієнтаційну 
роботу серед молоді 

Кількість заходів Арбузинська 
селищна рада, 
комунальні 
заклади освіти 

2019-2021     

1.4.  Забезпечити  
рівний доступ жінок 
і чоловіків громади  
до медичних послуг 
відповідно до їхніх 
конкретних потреб   

1.4.1. Проведення аналізу  
відповідності медичних послуг 
конкретним потребам  жінок та 
чоловіків 

Аналітичні 
матеріали 

Арбузинська 
селищна рада, 
Арбузинська 
ЦРЛ (за 
узгодженням), 
ПМСД (за 
узгодженням) 

2019-2021     

1.4.2. Проведення просвітніх 
заходів з проблем здорового 
способу життя, профілактики 
захворюваності і охорони здоров’я, 
відповідно до конкретних потреб 
жінок і чоловіків 

Кількість заходів Арбузинська 
селищна рада, 
Арбузинська 
ЦРЛ (за 
узгодженням), 
ПМСД (за 
узгодженням) 

2019-2021     

2. Підвищення спроможності всіх зацікавлених сторін керуватись принципами  ґендерної рівності у своїй професійній діяльності та житті 
2.1. Підвищити 
компетентність в 
сфері ґендерної 
політики посадових 
осіб місцевого 
самоврядування, 
працівників 
установ, 
підприємств та 
організацій 

2.1.1. Проведення навчань з питань 
рівності прав та можливостей 
жінок і чоловіків для посадових 
осіб місцевого самоврядування, 
працівників комунальних установ, 
підприємств та організацій 

% чоловіків/жінок, 
що охоплено 
навчанням 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

2.1.2. Проведення  методичних 
навчань для галузевих спеціалістів 
з питань ґендерної рівності, 
ґендерного бюджетування,  
протидії дискримінації за ознакою 
статі 

% чоловіків/жінок, 
що галузевих 
спеціалістів 
охоплено 
навчанням 

 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     



2.1.3. Включити в посадові 
інструкції вимог щодо ґендерної 
чутливості посадових осіб 
місцевого самоврядування 

Вимогу виконати Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

 2.1.4. Проходження онлайн  курсів 
з гендерної рівності та ГОБ 

Кількість осіб (у 
т.ч. жінок) 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

2.2. Підвищити 
обізнаність 
представників та 
представниць ЗМІ, 
ОГС, ініціативних 
групи та активних 
громадян/нок з 
питань рівних прав 
та можливостей 
жінок та чоловіків у 
громаді 

2.2.2.  Інформаційні кампанії з 
питань рівності прав та 
можливостей жінок та чоловіків та 
попередженню проявів сексизму у 
громаді 

Кількість 
кампаній / 
кількість осіб, що 
охоплена 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

2.2.3.Створення консультативно-

дорадчих органів із залученням 
представників та представниць 
ОМС, ЗМІ,ОГС, ініціативних груп 

Кількість осіб, які 
охоплені 
кампанією (у т.ч. 
жінок) 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

        

3. Протидія дискримінації за ознакою статті, торгівлі людьми, домашньому насильству 

3.1. Зменшити 
прояви 
дискримінації за 
ознакою статі 

3.1.1. Інформаційні кампанії з 
питань запобігання та протидії 
дискримінації за ознакою  статі в 
громаді при прийнятті на роботу;  
на робочому місці. 

Кількість 
кампаній / 
кількість осіб, що 
охоплена (у т.ч. 
жінок) 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

3.1.2. Ґендерний аудит документів 
у трудовій сфері (колективні 
договори, процедури, положення 
про премії). 

Кількість 
документів, що 
пройшли аудит 

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

3.1.3. Моніторинг інформаційного 
простору на предмет 
дискримінаційних практик 

Кількість ЗМІ, що 
було піддано 
моніторингу   

Арбузинська 
селищна рада 

2019-2021     

3.2. Провести  
інформаційно-

просвітницькі 
заходи щодо 
запобігання торгівлі 
людьми 

3.2.1. Ідентифікація осіб, які 
потерпіли від торгівлі людьми 

Кількість осіб (у 
т.ч. жінок) 

Арбузинська 
селищна рада,   
УСЗН (за 
узгодженням) 

2019-2021     

3.2.2. Забезпечення надання 
кваліфікованої консультативної 
допомоги із залученням 
спеціалістів для  підтримки осіб, 
які потерпіли від торгівлі людьми, 
та їхніх сімей 

Кількість осіб (у 
т.ч. жінок) /сімей 

Арбузинська 
селищна рада,   
УСЗН (за 
узгодженням) 

2019-2021     

3.2.3. Інформаційна кампанія серед 
населення працездатного віку 
щодо ризиків та наслідків торгівлі 
людьми 

Кількість осіб, які 
охоплені 
кампанією (у т.ч. 
жінок) 

Арбузинська 
селищна рада,   
УСЗН (за 
узгодженням) 

2019-2021     

3.3. Зменшити 
прояви домашнього 
насильство та 
забезпечення 
якісних послуг для 
потерпілих 

3.3.1. Забезпечення надання 
кваліфікованої консультативної 
допомоги із залученням  
спеціалістів для осіб, які 
постраждали від насильства та 
жорстокого поводження у сім’ї, 
стали жертвами 

Кількість жінок / 
дітей, яким надана 
допомога 

Арбузинська 
селищна рада,   
Служба у 
справах дітей 
(за 
узгодженням) 
ЦСССДМ 

(за 

2019-2021     



 

 

 

                                                      

 

 

 

 

                                        Секретар селищної ради                                                                                             Є.НІКОЛАЄНКО 

узгодженням) 
3.3.2. Організація роботи з 
особами, які вчинили домашнє 
насильство 

Кількість осіб, з 
якими проведена 
робота 

Арбузинська 
селищна рада,   
Арбузинський 
ВП Братського 
ВП ГУНП (за 
узгодженням) 

2019-2021     

 3.3.3.Проведення заходів у рамках 
Міжнародної акції «16 днів против 
гендерного насильства» 

Кількість заходів 
протягом акції 

      

4. Підтримка гендерних ініціатив 

4.1.Надання 
фінансової 
допомоги ГО для 
реалізації з 
гендерно-

орієнтованого 
бюджетування на 
умовах 
співфінансування 

4.4.1.Забезпечення участі в 
обласних конкурсах, проектах 
фестивалях, оглядах, виставках на 
піднесення ролі жінки та 
подолання стереотипів щодо ролі 
та місця жінок у суспільстві, 
подолання стереотипів щодо ролі 
жінок і чоловіків у сім’ї та 
суспільстві, утвердження духовних 
цінностей, формування 
відповідального материнства та 
батьківства, забезпечення 
гендерного паритету в духовній 
сфері. 

Кількість 
реалізованих 
проєктів 

Арбузинська 
селищна рада,  
ГО 

2019   

 

 

 

   

  


