
Додаток до листа 

 

Форма 1 

 

Інформація Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) про стан 

виконання у 2022 році операційного плану з реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року на 2022-2024 роки 

 
Найменування 

завдання 

Найменуван

ня  

заходу 

Строк 

виконання 

Значення показника у 2022 

році 

Інформація 

про стан виконання 

Стратегічна ціль 1. Національний механізм забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків функціонує ефективно та 

має спроможність підтримувати формування, впровадження, моніторинг та оцінювання політики гендерної рівності в різних 

сферах суспільного життя та на всіх рівнях 

Оперативна ціль 1.1. Підвищено спроможність інституційного механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків 

Врахування принципу 

забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і 

чоловіків та застосування 

гендерних підходів 

відповідно до 

міжнародних стандартів 

у нормативно-правових 

актах, 

загальнодержавних 

стратегіях розвитку, 

регіональних стратегіях 

розвитку, стратегіях 

розвитку територіальних 

громад, а також у 

проектах міжнародної 

технічної допомоги 

1) Моніторинг 

нормативно-

правових 

актів, 

державних та 

обласних 

програм, 

стратегій 

розвитку 

територіальни

х громад, 

програм 

зайнятості 

населення 

щодо 

наявності в 

них положень, 

2023-2024 кількість проведених 

моніторингів 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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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 

2023-2024 кількість прийнятих 

нормативно-правових актів, 

які враховують потреби та 

інтереси різних груп жінок і 

чоловіків та базуються на 

результатах моніторингу 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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територіальни

х громад 

3) Вивчення 

та поширення 

кращого 

досвіду 

України щодо 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків 

2022-2024 кількість національних 

заходів 

Службою у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної адміністрації постійно 

здійснюється вивчення світового досвіду та 

поширення досвіду України щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків 

4) 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 

представницт

ва не менше 

2022-2024 кількість нормативно 

правових актів, які враховують 

аспекти гендерного впливу 

надзвичайних ситуацій 

Затверджено розпорядженням голови 

Київської обласної державної адміністрації 

від 27 квітня 2021 року № 243 «Посадовий 

склад Київської обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій». 

Медичні працівники закладів охорони 

здоров`я Київської області входять до складу 

регіональних/місцевих комісій з питань 

техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій. Фахівці департаменту 

охорони здоров`я Київської обласної 

державної адміністрації задіяні у відповідній 

комісії при Київській обласній державній 

адміністрації (Київській обласній військовій 

адміністрації) 
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ніж 30 

відсотків 

представників 

однієї статі у 

складі 

регіональних/

місцевих 

комісій з 

питань 

техногенно-

екологічної 

безпеки і 

надзвичайних 

ситуацій 

Забезпечення 

координації діяльності 

всіх суб’єктів 

інституційного 

механізму забезпечення 

рівних прав і 

можливостей жінок і 

чоловіків для проведення 

регулярного моніторингу 

виконання міжнародних 

та національних 

зобов’язань 

1) Проведення 

регулярних 

засідань 

координаційн

их рад з 

питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків, 

зокрема 

Комісії з 

питань 

координації 

взаємодії 

органів 

виконавчої 

влади щодо 

забезпечення 

2022-2024 кількість засідань 

координаційних рад 

Службою у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної адміністрації у 2022 році 

засідання Координаційної ради з питань 

запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми та забезпечення 

гендерної рівності (далі – Координаційна 

рада) проведено 17 листопада 2022 року 

(відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 11 

серпня 2022 року № 542).  

За результатами розгляду питань, які були 

заслухані на Координаційній раді, виконавцям 

надано рекомендації щодо належного 

вирішення нагальних питань та прийнято 

відповідні рішення 
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рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків, 

міжсектораль

ної робочої 

групи 

“Гендерна 

рівністьˮ 

координації 

міжнародної 

технічної 

допомоги, 

регіональних 

міжвідомчих 

рад з питань 

забезпечення 

гендерної 

рівності 

2) 

Забезпечення 

діяльності 

інституційног

о механізму 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків 

2022-2024 кількість новоутворених 

відповідальних структурних 

підрозділів з питань 

забезпечення рівних прав та 

можливостей 

Затверджено розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 25 

листопада 2022 року № 878 «Про 

уповноваження Чалої І.О. на виконання 

обов’язків радника з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству за ознакою 

статі в Київській обласній державній 

адміністрації (Київській обласній військовій 

адміністрації)» 

3) 

Формування 

бази даних 

фахівців з 

2023 кількість сформованих баз 

даних 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 
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питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків у 

різних сферах 

для їх 

залучення до 

надання 

консультацій, 

проведення 

навчань, 

гендерних 

аудитів 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023 

році 

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) Розміщення 

результатів 

досліджень, 

проведених у 

сфері 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків на 

офіційних 

веб-сайтах, а 

також 

подання 

Мінсоцполіти

ки інформації 

про такі 

дослідження 

для 

2023-2024 кількість досліджень У лютому 2022 року у м. Біла Церква 

проведено комплексне соціологічне 

дослідження на тему «Дослідження 

громадської думки щодо гендерно 

зумовленого насильства». Дослідження 

проведено у межах проєкту EMBRACE, що 

реалізується UNFPA за підтримки уряду 

Великої Британії. Крім того, дослідження, в 

яких застосовано гендерний підхід, 

проводилися і в територіальних громадах 

Бориспільського району. Вищезазначена 

інформація з додатками надана Міністерству 

соціальної політики України листом від 

23.01.2023 № 88/47.01/47.03-2023 
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розміщення в 

окремому 

розділі 

офіційного 

веб-сайту 

“Гендерна 

політикаˮ 

Мінсоцполіти

ки 

2) 

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 

2023-2024 кількість затверджених 

“гендерних портретівˮ, 

одиниць 

 

 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

 

кількість паспортів громад, які 

включають показники щодо 

вразливих груп населення з 

розподілом за статтю, віком, 

сімейним становищем, 

одиниць 
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населення з 

розподілом за 

статтю, віком, 

ознакою 

інвалідності, 

сімейним 

становищем 

 

3) Проведення 

гендерних 

аудитів в 

органах 

державної 

влади та 

органах 

місцевого 

самоврядуван

ня, у 

комунальних 

підприємства

х (закладах, 

установах) 

відповідної 

територіально

ї громади, а 

також за 

згодою, на 

інших 

підприємства

х, в установах 

та 

організаціях 

 

2023-2024 

кількість проведених аудитів На офіційному вебсайті Київської обласної 

військової адміністрації розміщено Наказ 

Міністерства соціальної політики України від 

09.08.2021 № 448 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо проведення 

гендерного аудиту підприємствами, 

установами та організаціями» для 

ознайомлення та використання в роботі за 

посиланням: https://koda.gov.ua/zatverdzheno-

metodychni-rekomendacziyi-provedennya-

gendernogo-audytu-pidpryyemstvamy-

ustanovamy-ta-organizacziyamy/ 

кількість розроблених планів 

за результатами проведення 

аудитів 

Забезпечення 

застосування гендерно 

1) Проведення 

гендерного 

2023-2024 кількість бюджетних 

програм, за якими проведено 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

https://koda.gov.ua/zatverdzheno-metodychni-rekomendacziyi-provedennya-gendernogo-audytu-pidpryyemstvamy-ustanovamy-ta-organizacziyamy/
https://koda.gov.ua/zatverdzheno-metodychni-rekomendacziyi-provedennya-gendernogo-audytu-pidpryyemstvamy-ustanovamy-ta-organizacziyamy/
https://koda.gov.ua/zatverdzheno-metodychni-rekomendacziyi-provedennya-gendernogo-audytu-pidpryyemstvamy-ustanovamy-ta-organizacziyamy/
https://koda.gov.ua/zatverdzheno-metodychni-rekomendacziyi-provedennya-gendernogo-audytu-pidpryyemstvamy-ustanovamy-ta-organizacziyamy/
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орієнтованого підходу у 

бюджетному процесі на 

державному та 

місцевому рівні 

аналізу 

бюджетних 

програм на 

державному 

та місцевому 

рівні 

гендерний аналіз, на 

державному рівні, одиниць 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

2) Проведення 

навчань для 

головних 

розпорядникі

в бюджетних 

коштів з 

питань 

забезпечення 

гендерної 

рівності у тих 

сферах 

діяльності, 

формування 

та/або 

реалізацію 

яких вони 

забезпечують 

2023-2024 

 

кількість проведених 

навчань, одиниць 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

кількість осіб, які пройшли 

навчання, осіб 

3) Включення 

до вимог 

проведення 

конкурсів 

проектів, які 

фінансуються 

за рахунок 

коштів 

місцевих 

2022-2024 кількість проектів, які 

враховують гендерні аспекти 

Керівники закладів охорони здоров`я 

об’єднаних територіальних громад 

долучаються до відповідних заходів із 

проведенням конкурсів проєктів, які 

фінансуються за рахунок коштів місцевих 

бюджетів та спрямовані на регулювання 

суспільних відносин, врахування гендерних 

аспектів. 
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бюджетів та 

спрямовані на 

регулювання 

суспільних 

відносин, 

врахування 

гендерних 

аспектів 

Департамент екології та природних ресурсів 

Київської обласної державної адміністрації  

реалізує природоохоронні заходи відповідно 

до затверджених програм з використанням 

електронної системи публічних закупівель 

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 

1) Проведення 

аналізу 

наявних 

освітніх 

курсів/програ

м з питань 

гендерної 

рівності для 

студентів, 

державних 

службовців, 

посадових 

осіб місцевого 

самоврядуван

ня, зокрема 

розроблених 

громадськими 

об’єднаннями 

та у межах 

проектів і 

програм 

міжнародної 

технічної 

допомоги, та 

визначення 

потреби у 

2022-2024 кількість проведених 

аналізів навчальних курсів 

Взято участь у роботі творчої групи з 

розроблення навчально-методичних 

матеріалів до теми «Гендерні стереотипи в 

різних культурах» для викладання предмету 

«Культура добросусідства» у 5-6 класах Нової 

української школи. 

Включено до освітніх програм курсів 

підвищення кваліфікації тематичні спецкурси, 

навчальні заняття для педагогів всіх категорій: 

«Формування ґендерної культури 

особистості», «Гендерні стереотипи та 

гендерна дискримінація», «Практичні 

рекомендації для працівників закладів освіти з 

попередження дискримінації здобувачів 

освіти», «Забезпечення гендерної рівності 

учнів у процесі трудового навчання» 

кількість проведених 

аналізів освітніх програм 
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нових освітніх 

програмах 

2) 

Забезпечення 

проведення 

навчань 

державних 

службовців та 

посадових 

осіб місцевого 

самоврядуван

ня з питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків, 

проведення 

гендерно-

правової 

експертизи, 

гендерних 

аудитів 

2022-2024 кількість державних 

службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, які 

пройшли навчання, осіб 

Регіональним центром підвищення 

кваліфікації Київської області 30 листопада 

2022 року проведено онлайн-семінар на тему 

«Гендерна політика та гендерне 

бюджетування», в якому взяли участь понад 

50 осіб: державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування Київської 

області 

 

3) Включення 

до програм 

підвищення 

кваліфікації 

державних 

службовців, 

посадових 

осіб місцевого 

самоврядуван

ня модулів з 

питань 

2023-2024 кількість державних 

службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, які 

пройшли навчання з питань 

застосування гендерних 

підходів, у тому числі 

гендерного аналізу, гендерної 

статистики, осіб 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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застосування 

гендерних 

підходів, 

зокрема 

гендерного 

аналізу, 

гендерної 

статистики 

4) Проведення 

інформаційни

х кампаній 

щодо 

можливості 

навчання за 

магістерсько

ю освітньою 

програмою 

“Гендерні 

студіїˮ, 

зокрема для 

державних 

службовців та 

посадових 

осіб місцевого 

самоврядуван

ня, на яких 

покладено 

обов’язки із 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків, а 

також 

2023-2024 кількість проведених 

інформаційних кампаній, 

одиниць 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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радників з цих 

питань 

5) 

Розроблення 

та 

розповсюдже

ння 

інформаційно

-

комунікаційн

их матеріалів 

та проведення 

просвітницьк

их кампаній з 

питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків для 

державних 

службовців 

2022-2024 кількість осіб, охоплених 

просвітницькими кампаніями, 

тис. осіб 

Регіональним центром підвищення 

кваліфікації Київської області 30 листопада 

2022 року проведено онлайн-семінар на тему 

«Гендерна політика та гендерне 

бюджетування», в якому взяли участь понад 

50 осіб: державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування Київської 

області 

6) 

Узагальнення 

та поширення 

кращого 

досвіду 

інтеграції 

гендерних 

підходів на 

рівні 

територіальни

х громад 

2022-2024 кількість громад, в яких 

існують передові практики 

гендерного інтегрування, 

одиниць 

Районними державними (військовими) 

адміністраціями постійно здійснюється 

поширення кращого досвіду інтеграції 

гендерних підходів на рівні територіальних 

громад 

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



14 
 

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) 

Запровадженн

я програм 

наставництва 

та інших 

позитивних 

дій, у тому 

числі із 

залученням 

представників 

міжнародних 

організацій та 

держав з 

найкращими 

моделями 

публічного 

управління 

2023-2024 кількість осіб, які пройшли 

програми наставництва, осіб 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

2) Проведення 

інформаційни

х заходів 

щодо 

висвітлення 

переваг 

гендерного 

балансу під 

час прийняття 

рішень та 

поширення 

кращих 

національних 

та 

міжнародних 

практик щодо 

запровадженн

2022-2024 кількість заходів/кампаній Службою у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної адміністрації у 2022 році 

не проводилися інформаційні заходи щодо 

висвітлення переваг гендерного балансу під 

час прийняття рішень та поширення кращих 

національних та міжнародних практик щодо 

запровадження позитивних дій 
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я позитивних 

дій 

Забезпечення проведення 

консультацій з 

об’єднаннями громадян, 

які представляють різні 

групи жінок та чоловіків 

(ВІЛ-інфіковані особи, 

особи з інвалідністю, 

сільські мешканці, 

представники 

національних меншин 

(зокрема 

кримськотатарської, 

ромської), внутрішньо 

переміщені особи, 

ветерани війни та інші), 

під час формування та 

реалізації державної 

політики, а також 

моніторингу виконання  

міжнародних та 

національних 

зобов’язань у сфері 

гендерної рівності, 

зокрема шляхом участі 

таких громадських 

об’єднань у 

консультативно-

дорадчих органах, 

громадських радах, 

експертних та робочих 

групах, утворених при 

центральних та місцевих 

1) Проведення 

консультацій 

з 

правозахисни

ми 

об’єднаннями 

громадян, 

організаціями

, які 

представляют

ь різні групи 

жінок, під час 

формування, 

реалізації та 

моніторингу 

впровадження 

національних 

і міжнародних 

зобов’язань у 

сфері 

гендерної 

рівності 

2022-2024 кількість консультацій Службою у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної адміністрації на робочому 

засіданні робочої групи з питань протидії 

домашнього насильства та гендерно 

зумовленого насильства, яке відбулося   

22.12.2022 року, проводилися консультації, 

зокрема, і з реалізації та впровадження 

національних і міжнародних зобов’язань у 

сфері гендерної рівності 

2) Включення 

представників 

жіночих 

та/або 

правозахисни

х громадських 

об’єднань до 

складу 

консультатив

но-дорадчих 

2022-2024 кількість представників 

громадських об’єднань, 

включених до складу 

консультативно дорадчих 

органів, осіб 

До складу Координаційної ради з питань 

запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми та забезпечення 

гендерної рівності, відповідно до 

розпорядження Київської обласної державної 

адміністрації (Київської обласної військової 

адміністрації) від 11 серпня 2022 року № 542, 

входить представниця ГО «Міжнародна 

Школа Рівних Можливостей». 
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органах виконавчої 

влади, органах місцевого 

самоврядування 

органів, 

громадських 

рад, робочих 

груп та інших 

дорадчих 

органів 

Медичні працівники закладів охорони 

здоров`я Київської області входять до складу 

консультативно-дорадчих органів, 

громадських рад, робочих груп та інших 

дорадчих органів 

Забезпечення проведення 

регулярних 

інформаційно-

просвітницьких та 

навчальних заходів для 

різних груп жінок, 

зокрема з числа 

вразливих категорій, 

щодо методів та форм 

участі у формуванні, 

реалізації та оцінюванні 

політики на державному, 

регіональному та 

місцевому рівні 

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 

розпорядженн

ям Кабінету 

Міністрів 

2024 кількість проведених 

досліджень 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2024 

році 
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України від 16 

вересня 2020 

р. № 1128 

2) Проведення 

інформаційно

-

комунікаційн

их та 

просвітницьк

их публічних 

кампаній, 

спрямованих 

на подолання 

стереотипних 

уявлень 

населення 

щодо 

соціальної 

ролі жінки і 

чоловіка у 

суспільстві, із 

залученням 

приватного 

бізнесу, 

медіакомпані

й та 

холдингів, 

жіночих та 

правозахисни

х громадських 

об’єднань, 

зокрема через 

діалог Уряду з 

бізнесом, 

2023-2024 кількість проведених 

інформаційних та 

просвітницьких публічних 

кампаній за участю приватного 

бізнесу 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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систему 

заохочення 

щодо 

вироблення 

соціальної 

реклами 

3) Проведення 

інформаційни

х заходів для 

підвищення 

інституційної 

спроможності 

громадських 

об’єднань, які 

представляют

ь 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 

2022-2024 кількість проведених 

інформаційних заходів 

Медичні працівники закладів охорони 

здоров`я Київської області долучалися до 

проведення інформаційних заходів для 

підвищення інституційної спроможності 

громадських об’єднань, які представляють 

різні групи жінок (ВІЛ-інфікованих осіб) з 

правових питань, комунікації, проведення 

моніторингів 
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питань, 

комунікації, 

проведення 

моніторингів 

Стратегічна ціль 2. Жінки та чоловіки вільні від насильства, зокрема пов’язаного з воєнними діями та збройними конфліктами, 

мають рівний доступ до правосуддя та беруть рівну участь у розбудові миру та постконфліктному відновленні 

Оперативна ціль 2.1. Створено умови для ефективного запобігання та протидії всім видам насильства за ознакою статі 

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, 

1) Проведення 

регулярних 

засідань/нара

д у взаємодії із 

суб’єктами, 

що 

здійснюють 

заходи у сфері 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству та 

насильству за  

ознакою статі, 

сексуальному 

насильству в 

умовах 

конфлікту 

2022-2024 кількість засідань/ нарад 20 січня 2022 року у Київській обласній 

державній адміністрації під головуванням 

заступниці очільника регіону відбулась 

нарада на тему боротьби та протидії 

насильству. Участь у ній взяли керівник 

Київського обласного центру соціально-

психологічної допомоги, а також 

представники служби у справах дітей та сім’ї 

та поліції. 

Зокрема учасники зустрічі обговорили: 

– порядок взаємодії структурних 

підрозділів, відповідальних за реалізацію 

державної політики щодо попередження 

насильства в сім’ї; 

– порядок дій у випадку надходження 

звернення від особи, яка постраждала від 

домашнього насильства і насильства за 

ознакою статі; 

– заходи, що застосовуються до кривдника, 

який вчинив домашнє насильство; 

– обмін інформацією між службою у справах 

дітей та сім’ї Київської обласної державної 

адміністрації та управлінням превентивної 

діяльності Головного управління 

Національної поліції в Київській області. 

30 червня 2022 року  службою у справах 

дітей та сім’ї Київської обласної державної 
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приватними надавачами 

послуг), для ефективного 

запобігання, реагування 

та покращення якості 

надання підтримки 

постраждалим від всіх 

форм насильства за 

ознакою статі 

адміністрації спільно з Київським обласним 

центром соціально-психологічної допомоги 

проведено робочу онлайн-нараду щодо 

організації роботи у напрямку протидії 

домашньому насильству та торгівлі людьми в 

період війни, в якій взяли участь начальники 

служб у справах дітей (та сім’ї) районних 

військових адміністрацій та відповідальні 

особи з питань здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству та торгівлі людьми міських, 

сільських, селищних рад територіальних 

громад. На нараді, зокрема, виносилися 

питання субвенції, наданої у 2021 р. на 

створення мережі спеціалізованих служб 

підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі та наголошено на активізації 

зусиль щодо своєчасного та цільового 

використання її коштів.  

Після наради районним військовим 

адміністраціям, Гостомельській селищній 

військовій адміністрації, міським, сільським 

та селищним радам надіслано до виконання 

протокольне доручення, напрацьоване під час 

онлайн-наради. 

25 жовтня 2022 року працівниками служби у 

справах дітей та сім’ї Київської обласної 

державної адміністрації проведено спільну 

нараду з працівниками органів Національної 

поліції Київської області, районних управлінь, 

на якій обговорювалися проблемні питання 

передачі даних стосовно жертв домашнього 

насильства та здійснення спільних виїздів з 
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працівниками виконавчих комітетів міських, 

сільських та селищних рад територіальних 

громад, відповідальних за забезпечення 

своєчасного та ефективного вжиття заходів у 

сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі. За 

результатами, прийнято рішення проводити 

наради (з кожним районом окремо) спільно з 

представниками районних та місцевих 

управлінь Національної поліції та 

відповідальними особами у територіальних 

громадах Київської області щодо 

забезпечення швидкого реагування на 

випадки домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі і надання 

необхідної допомоги постраждалим особам. 

17 листопада 2022 року службою у справах 

дітей та сім’ї Київської обласної державної 

адміністрації під керівництвом заступника 

голови Київської обласної державної 

адміністрації (Київської обласної військової 

адміністрації) проведено засідання 

Координаційної ради з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі, протидії торгівлі людьми та 

забезпечення гендерної рівності (далі – 

Координаційна рада) (відповідно до 

розпорядження Київської обласної державної 

адміністрації (Київської обласної військової 

адміністрації) від 11 серпня 2022 року № 542).  

За результатами розгляду питань, які були 

заслухані на Координаційній раді, виконавцям 

надано рекомендації щодо належного 
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вирішення нагальних питань та прийнято 

відповідні рішення. 

З метою запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі, забезпечення комплексного 

інтегрованого підходу до подолання 

насильства та сприяння реалізації прав осіб, 

постраждалих від насильства, ефективного 

реагування на факти насильства, надання 

допомоги та захисту постраждалим особам, 

керуючись законами України «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків», 

постановою Кабінету Міністрів України від 

22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі», на 

виконання протокольного рішення засідання 

Координаційної ради з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі, протидії торгівлі людьми та 

забезпечення гендерної рівності, утвореної 

при Київській обласній державній 

адміністрації (Київській обласній військовій 

адміністрації) від 17.11.2022 року утворено 

робочу групу з питань протидії домашнього 

насильства та гендерно зумовленого 

насильства, до складу якої включені суб’єкти, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству 

за ознакою статі на території Київської області 

(органи державної влади та громадський 
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сектор, зокрема: Фонд ООН у галузі 

народонаселення в Україні, ГО «Інноваційні 

Соціальні Рішення», БО «Благодійний фонд 

«Стабілізейшен суппорт сервісез», ГО 

«Міжнародна Школа Рівних Можливостей», 

ГО «Всеукраїнська організація «Жіночий 

Консорціум України», ГО «Дівчата», ГО «Ла 

Страда-Україна, НБО «Позитивні Жінки», 

Міжнародна організація з міграції). Перше 

робоче засідання проведено 22.12.2022 року 

2) Проведення 

тренінгів для 

посилення 

інституційної 

спроможності 

координації 

між 

соціальними 

службами, 

правоохоронн

ими органами, 

центрами 

надання 

безоплатної 

вторинної 

правової 

допомоги, 

місцевими 

держадмініст

раціями, 

судами, 

об’єднаннями 

громадян, 

приватними 

2022-2024 кількість осіб, які взяли 

участь у тренінгах, осіб 

12 липня 2022 року службою у справах дітей 

та сім’ї Київської обласної державної 

адміністрації спільно з Білоцерківським 

місцевим центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги проведено 

онлайн-навчання на тему «Надання 

безоплатної правової допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства». У 

навчанні взяли участь 70 осіб, відповідальних 

за реалізацію державної політики у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству.  

Питання, які обговорювалися:  

1. Безоплатна правова допомога: ким і як 

надається.  

2. Порядок надання безоплатної правової 

допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства.  

3. Участь центрів з надання безоплатної 

правової допомоги у просвітницькій 

діяльності із запобігання домашньому 

насильству та формуванню нульової 

толерантності до насилля серед населення.  
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надавачами 

соціальних 

послуг для 

ефективного 

запобігання, 

реагування та 

надання 

підтримки 

постраждалим 

від усіх форм 

насильства за 

ознакою статі 

4. Практичні кейси надання безоплатної 

правової допомоги особам, які постраждали 

від домашнього насильства.  

13 вересня 2022 року Національною 

соціальною сервісною службою України, 

Урядовою уповноваженою з питань гендерної 

політики та громадською організацією 

«Інформаційно-консультативний жіночий 

центр» спільно зі службою у справах дітей та 

сім’ї Київської обласної державної  

адміністрації проведено перший навчальний 

тренінг у м. Бровари для фахівців 

Броварського району Київської області, які 

безпосередньо надають соціальні послуги, 

спрямовані на профілактику складних 

життєвих обставин, подолання або 

мінімізацію їх негативних наслідків, зокрема 

особам, постраждалим від сексуального 

насильства під час військової агресії рф в 

Україні. Учасниками заходу стали 25 осіб з 

числа працівників та працівниць центрів 

соціальних 

служб, служб у справах дітей та сім’ї, 

фахівців із соціальної роботи. 28 жовтня 2022 

року даний тренінг проведено і для фахівців з 

інших районів та територіальних громад 

Київської області в онлайн форматі. Навчання 

пройшли 93 особи. 

Медичні працівники закладів охорони 

здоров’я долучалися до спільних навчань із 

застосування гендерного підходу під час 

надання послуг, формування навичок 

неконфліктного спілкування. 



25 
 

У Київській області продовжено роботу 

обласної тренерської мережі з питань 

забезпечення принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у подоланні 

конфліктів, встановлення миру і безпеки, 

постконфліктному відновленні, у протидії 

безпековим викликам, а також запобігання і 

протидії насильству за ознакою статі (за 

підтримки громадської організації «Ла 

Страда-Україна»). Обласною тренерською 

мережею ГО «Ла Страда-Україна» 

упроваджується проєкт «Попередження 

ґендерно зумовленого насильства, торгівлі 

людьми та порушення прав дитини: надання 

послуг підтримки для постраждалих осіб» за 

підтримки донорської організації «Хліб для 

світу» 

3) 

Попередженн

я фізичного 

домашнього 

насильства та 

насильства за 

ознакою статі 

шляхом 

реагування на 

випадки 

психологічног

о насильства, 

а також 

кібернасильст

ва, зокрема за 

допомогою 

“гарячих 

2022-2024 кількість родин, яким надано 

психологічну допомогу 

Для надання допомоги особам, які потерпіли 

від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі на території Київської області 

станом на 01.02.2023 функціонує 9 кол-

центрів з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі та насильству стосовно дітей 
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лінійˮ 

надання 

психологічної 

допомоги 

4) Проведення 

соціальних 

опитувань 

щодо доступу 

до послуг для 

постраждалих 

від 

домашнього 

насильства та 

насильства за 

ознакою статі 

та їх 

ефективності 

з метою 

виявлення 

прогалин у 

механізмі 

взаємодії 

суб’єктів, що 

здійснюють 

заходи у сфері 

запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству та 

насильству за 

ознакою статі 

2022-2024 кількість проведених 

соціальних опитувань з 

висновками щодо потреби 

внесення змін до нормативно 

правових актів 

У лютому 2022 року у м. Біла Церква 

проведено комплексне соціологічне 

дослідження на тему «Дослідження 

громадської думки щодо гендерно 

зумовленого насильства». Дослідження 

проведено у межах проєкту EMBRACE, що 

реалізується UNFPA за підтримки уряду 

Великої Британії 

Створення дієвої системи 

спеціалізованих послуг 

для осіб, які постраждали 

1) Проведення 

аналізу 

виконання 

2023-2024 кількість підготовлених 

звітів 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 
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від домашнього 

насильства та насильства 

за ознакою статі, 

сексуального насильства, 

пов’язаного з 

конфліктом, з 

урахуванням потреб 

постраждалих 

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 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

2) Внесення 

змін до 

Національног

о плану дій з 

виконання 

резолюції 

Ради Безпеки 

ООН 1325 

“Жінки, мир, 

безпека” на 

період до 2025 

року, 

затвердженог

о 

2022 кількість прийнятих 

нормативно-правових актів 

Служба у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної  адміністрації брала 

участь у стратегічних сесіях щодо внесення 

змін до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28.10.2022 № 1544-р «Про 

затвердження Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека» на період до 2025 

року»,  які були проведені 7-8 червня 2022 

року 
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розпорядженн

ям Кабінету 

Міністрів 

України від  

28 жовтня 

2020 р. № 

1544 

3) Проведення 

аналізу 

проходження 

програм для 

кривдників та 

програм для 

постраждалих 

від 

домашнього 

насильства та 

насильства за 

ознакою статі 

2022-2024 кількість підготовлених 

інформаційно аналітичних 

довідок щодо проходження 

програм для кривдників 

Відповідно до Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому 

насильству» та Наказу Міністерства 

соціальної політики України від 01.10.2018 

року  № 1434 «Про затвердження Типової 

програми для кривдників» проводився аналіз 

даного заходу для подальшої реалізації 

Формування “нульовоїˮ 

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’яснюваль

них кампаній 

щодо різних 

форм проявів 

та шкоди 

насильства за 

ознакою статі 

(зокрема 

міжнародні 

кампанії “16 

днів проти 

насильстваˮ) 

2022-2024 кількість проведених 

інформаційно 

роз’яснювальних кампаній 

На території Київщини проводилася 

Всеукраїнська акція «16 днів проти 

насильства», в рамках якої відбулися 

різноманітні заходи: виставки малюнків «Мій 

улюблений світ без насильства», тематичні 

бесіди, виховні години, профілактичні рейди 

щодо інформування громадськості про 

протидію домашньому насильству, торгівлі 

людьми з розповсюдженням інформаційних 

пам’яток, буклетів; на базі загальноосвітніх 

закладів освіти, бібліотечних установ 

проведені виховні години, бесіди, онлайн-

тренінги, показ соціальних роликів, онлайн 

конкурси на кращу стінгазету, у ході яких 

презентовані нові стратегії протидії 
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насильству, проєкти підтримки постраждалих, 

особливо дітей, зокрема, флешмоби «Стоп 

насильству», «Майбутнє без насильства», «Не 

бійся сказати «НІ»; акції протесту: «Світ без 

насильства», «Молодь за тендерну рівність», 

«Ні - дискримінації»; інтерв’ювання: «Школа 

- територія без насильства», «Толерантність 

починається з мене…»; виставки плакатів та 

малюнків: «Ми всі різні», «Доброта врятує 

світ»; проводилися інформдайджести на теми: 

«Домашнє насильство, як розпізнати і куди 

звертатися», відео-перегляд 4 «Розірви коло 

насильства», освітній проект 

«Дім(не)безпеки», «Причини агресії в сім’ї» 

тощо  

2) Підтримка 

створення та 

розповсюдже

ння 

документальн

их та 

художніх 

фільмів щодо 

різних форм 

проявів та 

шкоди 

насильства за 

ознакою статі 

2022-2024 кількість створених 

документальних та художніх 

фільмів, які транслюються 

Центрами соціальних служб/центрами 

надання соціальних послуг Київщини 

постійно проводилася інформаційна кампанія 

в соціальних мережах щодо запобігання та 

протидії домашньому насильству та/або 

насильству за ознакою статі та забезпечення 

гендерної рівності. На площині сіті-лайтів 

Київщини розміщувалася соціальна реклама. 

На місцевих телебаченнях транслювався 

документальний фільм «Станція призначення 

- Життя» та відеоролики відповідної тематики 

3) 

Розроблення 

та 

розповсюдже

ння соціальної 

реклами щодо 

2023-2024 кількість розробленої та 

розповсюдженої соціальної 

реклами, одиниць продукції 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 
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різних форм 

проявів та 

шкоди 

насильства за 

ознакою статі 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023- 

2024 роках 

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

розбудови миру 

Удосконалення 

нормативно-правової 

бази у сфері 

постконфліктного 

відновлення та 

розбудови миру, 

перехідного правосуддя 

та реінтеграції 

внутрішньо переміщених 

осіб, зокрема шляхом 

урахування потреб 

різних груп жінок і 

чоловіків, які 

постраждали від 

збройної агресії 

Російської Федерації 

проти України 

1) 

Розроблення 

уніфікованих 

форм для 

оброблення 

результатів 

моніторингу 

виконання 

Національног

о плану дій з 

виконання 

резолюції 

Ради Безпеки 

ООН 1325 

“Жінки, мир, 

безпекаˮ на 

період до 2025 

року, 

затвердженог

о 

розпорядженн

ям Кабінету 

Міністрів 

України від  

28 жовтня 

2021 р. № 

1544 (далі — 

2022 кількість розроблених форм 

для оброблення результатів 

моніторингу 

Службою у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної  адміністрації 

використовується уніфікована форма 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 
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Національний 

план дій) 

2) Підготовка 

звіту про 

виконання 

Національног

о плану дій 

2022-2024 кількість підготовлених та 

поданих Кабінету Міністрів 

України звітів 

Службою у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної  адміністрації 

підготовлено звіт про 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 року       

№ 1544 у 2021 році. Інформацію вчасно 

подано Міністерству соціальної політики 

України 

2) Проведення 

проміжного 

оцінювання 

Національног

о плану дій 

2024 кількість підготовлених 

інформаційно аналітичних 

довідок з рекомендаціями 

щодо потреб в коригуванні 

Національного плану дій 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2024 

році 

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 

1) Поширення 

досвіду 

реалізації 

місцевих 

програм 

проведення 

гендерних 

аудитів 

безпеки 

“Безпечні 

міста та 

2023-2024 кількість проведених 

заходів, одиниць 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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збройну агресію, 

постконфліктного 

відновлення та 

розбудови миру на 

національному, 

регіональному та 

місцевому рівні для 

побудови мирних та 

інклюзивних спільнот, 

подолання безпекових 

викликів 

безпечні 

громадські 

простори для 

жінок і 

дівчатˮ 

(Донецька, 

Луганська, 

Запорізька 

області), 

“Громада за 

рівністьˮ (м. 

Вінниця) 

шляхом 

проведення 

конференцій, 

виготовлення 

та 

розповсюдже

ння 

відеороликів 

та інших 

матеріалів, а 

також 

використання 

під час 

проведення 

комунікативн

их кампаній 

матеріалів 

проекту 

“Жінки ⸺ 

ключ до 

мируˮ 
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2) Проведення 

навчальних/ 

менторських 

заходів/прогр

ам для 

збільшення 

спроможності 

участі жінок у 

переговорних 

процесах, 

постконфлікт

ному 

відновленні, а 

також 

побудови 

безпечних та 

мирних 

спільнот 

2022-2024 кількість жінок, які 

підвищили свою обізнаність, 

осіб 

У 2022 році навчальні/менторські 

заходи/програми для збільшення 

спроможності участі жінок у переговорних 

процесах, постконфліктному відновленні, а 

також побудови безпечних та мирних спільнот 

не проводилися 

Оперативна ціль 2.3. Забезпечено рівний доступ до правосуддя для жінок і чоловіків 

Підвищення рівня 

правової обізнаності 

населення щодо різних 

форм і проявів 

дискримінації, 

домашнього насильства 

та насильства за ознакою 

статі, наявних механізмів 

захисту від 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 

2022-2024 кількість інформаційних 

матеріалів, розміщених на 

офіційних веб-сайтах та в 

Інтернеті, одиниць 

Службою у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної  адміністрації спільно з 

департаментом комунікацій Київської  

обласної державної  адміністрації  розміщено 

інформацію щодо запобігання та протидії 

дискримінації, куди звертатися у випадку 

дискримінації на офіційному вебсайті 

Київської обласної військової адміністрації за 

посиланням:  

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-

polityka/dity-ta-simya/simejna-

polityka/zapobigannya-ta-protydiya-

dyskryminacziyi/ 

2) Проведення 

інформаційни

2022-2024 кількість проведених 

інформаційних кампаній 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
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х 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 

Стратегічна ціль 3. Жінки та чоловіки користуються рівними правами та можливостями людського розвитку у сфері освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту 

Оперативна ціль 3.1. Створено умови для забезпечення соціальної захищеності жінок і чоловіків різних груп населення з метою 

подолання бідності 

Спрощення доступу 

різних вразливих груп 

жінок і чоловіків до 

соціального захисту, 

адміністративних, 

1) Проведення 

соціальних 

опитувань 

щодо 

перешкод у 

2022-2024 кількість проведених 

соціальних опитувань з 

висновками щодо потреби 

внесення змін до нормативно 

правових актів 

Представники національних меншин 

проживають на території області 

асимільовано, переважно в сім’ях змішаного 

типу. За власним бажанням беруть участь у 

житті територіальних  громад, займаються 
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соціальних, медичних, 

освітніх, культурних 

послуг, фізичної 

культури і спорту, 

правової допомоги 

доступі до 

соціального 

захисту, 

адміністратив

них, 

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 

законодавство

громадською, політичною,  підприємницькою 

та іншими видами діяльності. Перешкод чи 

обмежень за національною чи гендерною 

ознакою громадянам України чи особам, які 

перебувають на території Київської області у 

задоволенні їх мовних, життєвих, 

соціальних,  релігійних, культурних та інших 

потреб  - не виявлено. 

Медичні працівники закладів охорони 

здоров`я Київської області долучаються до 

проведення соціальних опитувань щодо 

перешкод у доступі медичних послуг 

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 України, а також 

представників національних меншин та 

впливу надзвичайних ситуацій на доступ до 

послуг. 

Здійснено моніторинг діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ) 

області та надання їм консультативної 

допомоги (наказ департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації                    

від 24.11.2022 № 128 В) з метою підвищення 

ефективності діяльності ІРЦ області, 

забезпечення територіальної доступності 

послуг ІРЦ, вивчення стану організації 

навчання дітей з ООП в закладах освіти на 

території обслуговування 
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м України, а 

також 

представників 

національних 

меншин та 

впливу 

надзвичайних 

ситуацій на 

доступ до 

послуг 

2) Проведення 

досліджень 

щодо потреб 

та системи 

мотивації до 

роботи 

соціальних 

працівників, 

фахівців із 

соціальної 

роботи, 

соціальних 

робітників та 

інших 

працівників 

надавачів 

соціальних 

послуг, 

медичних та 

педагогічних 

працівників  

2023-2024 кількість проведених 

досліджень з висновками щодо 

шляхів підвищення 

престижності роботи 

соціальних, медичних та 

педагогічних працівників 

За інформацією служби у справах дітей та 

сім’ї Бориспільської районної державної 

(військової) адміністрації, дослідивши стан 

мотивації праці персоналу соціальних 

працівників  сільських територіальних громад 

виявлено ряд проблем та недоліків, серед яких 

– недостатнє фінансове забезпечення 

соціальної сфери, проблема надмірної 

завантаженості на робочому місці, що 

пов’язана з підготовкою великої кількості 

звітної документації, проте соціальні 

працівники вважають свою трудову діяльність 

ефективною та корисною для населення 

громади, відмічається високий рівень 

зацікавленості у подальшому розвитку своїх 

професійних знань, навичок та вмінь. Саме 

відчуття необхідності їх діяльності забезпечує 

високий рівень задоволення працею. 

Київським обласним центром соціальних 

служб проведення досліджень щодо потреб та 

системи мотивації до роботи соціальних 

працівників, фахівців із соціальної роботи, 

соціальних робітників та інших працівників 
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надавачів соціальних послуг внесено в план 

роботи на 2023 рік 

3) 

Розроблення 

нормативно-

правових 

актів за 

результатами 

досліджень 

щодо 

підвищення 

престижності 

роботи 

працівників 

(соціальних, 

медичних та 

педагогічних 

працівників) 

2023-2024 кількість розроблених/ 

переглянутих нормативно 

правових актів 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

4) Організація 

проведення 

навчань щодо 

користування 

електронними 

державними 

послугами для 

жінок і 

чоловіків 

вразливих 

категорій 

населення 

2023-2024 кількість осіб з вразливих 

груп населення, які пройшли 

навчання, тис. осіб 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

Забезпечення 

подолання/мінімізації 

негативних наслідків 

складних життєвих 

1) Проведення 

навчань для 

соціальних 

працівників, 

2022-2024 кількість осіб, які пройшли 

навчання 

Київським обласним центром соціальних 

служб проведено 3 навчання за темою «Перша 

психологічна допомога вразливим групам 
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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 

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 

застосування

м кращих 

національних 

та 

міжнародних 

практик 

соціальної 

роботи 

населення в умовах війни», охоплено 66 

фахівців із соціальної роботи. 

Крім того, з метою покращення 

психоемоційного стану спеціалістів (жінок і 

чоловіків), які працюють з сім’ями у складних 

життєвих обставинах, проведено 3  

Кафедрою педагогіки, психології та 

менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» спільно з лабораторією 

організаційної психології та соціальної роботи 

Інституту психології імені Г. С. Костюка 

НАПН України проводиться дослідження 

серед директорів та заступників директорів 

закладів освіти щодо вивчення 

психоемоційної атмосфери в колективах 

закладів освіти Київської області з метою 

вивчення психологічних потреб та надання 

подальшої психологічної допомоги учасникам 

освітнього процесу. 

З вересня 2022 року по січень 2023 року 

реалізовано проєкт «Освіта у кризових 

ситуаціях» за сприянням ГО «Street Child» у 

співпраці з ГО «Донецький молодіжний 

дебатний центр». Мета: покращити 

психосоціальну стійкість внутрішньо 

переміщених дітей; формування 

громадянських компетентностей. 

Організовано цикл занять для студентів КЗ 

КОР «Білоцерківський гуманітарно-

педагогічний фаховий коледж». Наразі 

проведено 16 зустрічей 



39 
 

2) Розвиток 

якісних і 

доступних 

послуг з 

догляду за 

дітьми, 

зокрема у 

сільській 

місцевості, 

шляхом 

розвитку 

мережі 

закладів 

дошкільної 

освіти різних 

форм 

власності, 

популяризації 

послуги 

“муніципальн

а няняˮ тощо 

2022-2024 частка сімей з дітьми віком 

до шести років, які можуть 

скористатися послугами з 

догляду за дітьми, відсотків 

Здійснюється постійний моніторинг та 

оцінка потреб у питаннях організації та 

надання освітніх послуг для хлопців і дівчат, 

зокрема шкільного віку із числа внутрішньо 

переміщених осіб шляхом проведення 

опитування, анкетування, індивідуальних 

бесід з батьками та дітьми щодо: забезпечення 

необхідним (в тому числі освітніми 

послугами); необхідності у придбанні 

канцелярських товарів, засобів гігієни, 

інформаційних ресурсів; вивчення стану 

психологічної адаптації учасників освітнього 

процесу до проживання, навчання в новому 

середовищі; обстеження житлово-побутових 

умов щодо потреб та доступності освітніх 

послуг; з’ясування потреб дітей у підтриманні 

ментального здоров’я та психосоціальній 

підтримці; аналізу потреби підвозу до закладу 

освіти; надання консультацій 

Оперативна ціль 3.2. Створено умови для забезпечення рівних прав та можливостей дівчат і хлопців, жінок і чоловіків у сфері 

фізичної культури та спорту 

Оцінювання залучення 

до занять фізичною 

культурою та спортом 

різних груп дівчат і 

хлопців, жінок і чоловіків 

Проведення 

аналізу стану 

залучення до 

занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

вразливих 

груп дівчат і 

хлопців, 

використання 

2023-2024 кількість підготовлених 

інформаційно аналітичних 

довідок щодо стану залучення 

до занять фізичною культурою 

та спортом вразливих груп 

дівчат і хлопців та шляхів 

розширення такого залучення 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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наявної 

інфраструкту

ри, 

визначення 

потреб в її 

розширенні з 

урахуванням 

інтересів 

дівчат і 

хлопців та 

внесення 

відповідних 

пропозицій 

Мінмолодьсп

орту та МОН 

Сприяння ширшому 

залученню дівчат і жінок 

до занять фізичною 

культурою та спортом, 

створення паритетних 

умов відбору та занять 

для дівчат і хлопців у всіх 

видах спорту та 

запобігання втраті 

кваліфікованих кадрів 

1) Сприяння 

поширенню у 

засобах 

масової 

інформації 

соціальної 

реклами, 

спрямованої 

на залучення 

всіх верств 

населення до 

занять 

фізичною 

культурою та 

спортом, 

зокрема 

дівчат і жінок 

2022-2024 частка населення, яке 

займається фізичною 

культурою та спортом, 

відсотків 

Управлінням молоді та спорту Київської 

обласної державної адміністрації забезпечено 

діяльність інформаційного простору 

функціонування сфери фізичної культури і 

спорту області, а саме: офіційного веб-

порталу управління, зі структурною 

побудовою веб-сторінок органів влади та 

місцевого самоврядування регіонів Київської 

області, забезпечена робота сторінок в 

соціальних мережах. Загалом упродовж року 

розміщено більше 189 інформаційних 

матеріалів стосовно діяльності закладів 

фізичної культури і спорту області, 

спортивних досягнень провідних спортсменів 

Київщини, висвітлювались суспільно-значимі 

проєкти та плани щодо розвитку фізичної 

культури і спорту Київської області 

2) Проведення 

заходів, 

2022-2024 частка населення, яке 

охоплено фізкультурно 

В рамках соціального проєкту «Активні 

парки – локації здорової України» на території 
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спрямованих 

на 

популяризаці

ю занять 

фізичною 

культурою та 

спортом серед 

дівчат, 

зокрема з 

сільської 

місцевості, у 

тому числі 

шляхом 

проведення 

інформаційни

х кампаній за 

участю 

спортсменок 

та 

спортсменів, 

які досягли 

високих 

спортивних 

результатів 

оздоровчою діяльністю, 

відсотків 

Київської області в місцях масового 

відпочинку (парки/сквери) з безперешкодним 

доступом громадян, у тому числі осіб з 

інвалідністю, до спортивних споруд і місць 

для занять різними видами оздоровчої рухової 

активності працюють 69 локації «Активні 

парки», з координаторами, відповідальними за 

реалізацію соціального проєкту. 

Координатори соціального проєкту 

забезпечують активну інформаційну 

кампанію щодо важливості здорового способу 

життя і регулярних тренувань та 

організовують спортивні заходи для жителів 

своїх громад. 

У 2022 році Київською обласною 

організацією ВФСТ «Колос» АПК України 

спільно з її структурними підрозділами на 

місцях, підпорядкованими дитячо-юнацькими 

спортивними школами, структурними 

підрозділами місцевого самоврядування 

проведено фізкультурно-оздоровчі заходи з 

різних видів спорту. 

Традиційними і регулярними стали 

фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові 

заходи за участю усіх верств сільського 

населення та працівників агропромислового 

комплексу, серед них оздоровчі заходи 

присвячені визначальним датам в Україні 

«Дню молоді», «Дню фізичної культури і 

спорту України», «Дню Незалежності 

України», «Дню села», «Міжнародному Дню 

захисту дітей» тощо 
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3) Заохочення 

спортсменів 

за високі 

спортивні 

досягнення (із 

забезпечення

м рівності 

жінок і 

чоловіків в 

отриманні 

винагороди) з 

метою 

розвитку 

спорту та 

запобігання 

втрат 

кваліфіковани

х кадрів 

2022-2024 кількість вихованців дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, 

тис. осіб 

Відповідно до наказу управління молоді та 

спорту Київської обласної державної 

адміністрації «Про затвердження Положення 

про премію для провідних і перспективних 

спортсменів Київської області та їх тренерів» 

від 07 червня 2022 року № 24, зареєстрованого 

в Центральному міжрегіональному управлінні 

міністерства юстиції (м. Київ) 10 червня 2022 

року за № 104/765 за результатами засідання 

комісії за участь у міжнародних змаганнях 

призначено Премії видатним, молодим та 

перспективним спортсменам, їх тренерам –

загалом 120 особам області на загальну суму 

796,8 тис. грн. 

Створено штатну спортивну команду 

Київської області з резервного спорту 

олімпійських видів спорту до якої у 2022 році 

входило 57 спортсменів, на заробітну плату 

яких виділено кошти в сумі 793 тис. грн. 

Забезпечення проведення 

фізкультурно-спортивної 

реабілітації дівчат і 

хлопців, жінок і чоловіків 

з інвалідністю 

Залучення 

дівчат і 

хлопців, 

жінок і 

чоловіків з 

інвалідністю 

до 

систематични

х занять 

фізичною 

культурою та 

спортом 

2022-2024 відсоток осіб з інвалідністю, 

які займаються фізичною 

культурою, спортом та 

охоплені фізкультурно 

спортивною реабілітацією 

В Київській області охоплені фізкультурно-

оздоровчою діяльністю – 222 386 чол., з них 

104 972 жінок (2 039 осіб з інвалідністю, з них 

796 жінок) 

Оперативна ціль 3.3. Забезпечено рівний доступ дівчат і хлопців, жінок і чоловіків до освіти та професійного навчання 

Забезпечення інтеграції 

гендерних підходів до 

Проведення 

аналізу 

2023-2024 кількість підготовлених 

інформаційно аналітичних 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 
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планування, реалізації та 

моніторингу державної 

політики у сфері освіти, 

зокрема включення 

гендерної складової до 

стандартів вищої, 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти за всіма 

спеціальностями, а також 

базової середньої освіти 

гендерних 

диспропорцій 

в освіті на 

предмет 

контингенту 

учнів/слухачі

в/студентів, 

викладачів/вч

ителів, 

керівників 

закладів 

освіти за 

напрямами 

освіти, 

спеціальностя

ми, формою 

здобуття 

освіти 

довідок щодо гендерних 

диспропорцій 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

Формування культури 

гендерної рівності серед 

представників 

академічної спільноти, 

зокрема шляхом 

навчання педагогічних 

працівників 

Організація 

проведення 

навчань з 

питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків, 

запобігання та 

протидії 

дискримінації 

та насильству 

за ознакою 

статі для 

2022-2024 кількість педагогічних 

працівників, які пройшли 

сертифіковане навчання з 

питань гендерної рівності, осіб 

Включено до освітніх програм курсів 

підвищення кваліфікації тематичні спецкурси, 

навчальні заняття для педагогів всіх категорій: 

«Формування ґендерної культури 

особистості», «Гендерні стереотипи та 

гендерна дискримінація», «Практичні 

рекомендації для працівників закладів освіти з 

попередження дискримінації здобувачів 

освіти», «Забезпечення гендерної рівності 

учнів у процесі трудового навчання». 

Продовжено роботу обласної тренерської 

мережі (20 осіб) з питань забезпечення 

принципу рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у подоланні конфліктів, 

встановлення миру і безпеки, 

постконфліктному відновленні, у протидії 

кількість педагогічних 

працівників, які пройшли 

сертифіковане навчання з 

питань запобігання та протидії 

дискримінації, осіб 

кількість педагогічних 

працівників, які пройшли 

сертифіковане навчання з 

питань запобігання та протидії 

насильству за ознакою статі, 

осіб 
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педагогічних 

працівників 

безпековим викликам, а також запобігання і 

протидії насильству за ознакою статі (за 

підтримки громадської організації «Ла 

Страда-Україна»). Обласною тренерською 

мережею ГО «Ла Страда-Україна» 

упроваджується проєкт «Попередження 

ґендерно зумовленого насильства, торгівлі 

людьми та порушення прав дитини: надання 

послуг підтримки для постраждалих осіб» за 

підтримки донорської організації «Хліб для 

світу». Проведено 30 заходів щодо прав 

людини, протидії булінгу/кібербулінгу, 

протидії дискримінації, захисту прав дітей, 

гендерної рівності. 

Взято участь у роботі творчої групи з 

розроблення навчально-методичних 

матеріалів до теми “Гендерні стереотипи в 

різних культурах” для викладання предмету 

“Культура добросусідства” у 5-6 класах Нової 

української школи. 

Організовано роботу консультпункту 

«Застосування ґендерно орієнтованого 

підходу у роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами» для фахівців ІРЦ 

Київської області на базі КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр №1» Тетіївської міської ради 

Забезпечення 

недопущення видання 

освітньої літератури та 

підручників з 

дискримінаційним 

змістом шляхом 

створення системи 

гендерної експертизи 

Проведення 

на постійній 

основі 

гендерної 

експертизи 

навчального і 

науково-

популярного 

2022-2024 кількість проведених 

експертиз, одиниць 

Здійснено комплексну експертизу об’єктів 

грифування (підручників) та їх оцінювання з 

метою доцільності надання відповідного 

грифа Міністерства освіти і науки України», 

зокрема за пунктом 13. методичних 

рекомендацій щодо здійснення експертизи 

"відсутність різних видів дискримінації», а 

саме: відділом технологічної освіти здійснено 
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усього освітнього 

контенту 

контенту, 

видання якого 

здійснюватим

еться за 

рахунок 

бюджетних 

коштів 

експертне оцінювання  Біленко О. В. 

Технології : підручник для 5 класу закладів 

загальної середньої освіти / О. В. Біленко, М. 

Л. Пелагейченко – Тернопіль : Астон, 2023. – 

с. : іл. 

Створення умов для 

зменшення впливу 

гендерних стереотипів на 

вибір майбутньої 

професії дівчатами та 

хлопцями, зокрема 

шляхом розширення 

можливостей дівчат 

здобувати STEM-освіту, 

використання однакових 

за змістом освітніх 

програм з усіх предметів, 

вжиття позитивних дій, 

спрямованих на 

збільшення кількості 

дівчат, які навчаються за 

спеціальностями, 

найбільш затребуваними 

на ринку праці, а також 

залучення чоловіків до 

професії шкільного 

вчителя 

1) Проведення 

профорієнтаці

йної роботи у 

закладах 

загальної 

середньої 

освіти та 

центрах 

зайнятості з 

подолання 

гендерних 

стереотипів 

під час 

обрання 

професій, 

заохочення 

дівчат 

навчатися за 

STEM- 

спеціальностя

ми, хлопців за 

спеціальностя

ми “Освітні, 

педагогічні 

наукиˮ, 

“Соціальна 

роботаˮ, 

2022-2024 кількість проведених 

профорієнтаційних заходів 

Підготовлено методичні рекомендації: 

«Особливості викладання трудового навчання 

та технологій у закладах загальної середньої 

освіти», зокрема розкрито питання щодо 

урахування вибору технологій та об’єктів 

проєктної діяльності однакових (наближених) 

для дівчат і хлопців; «Особливості викладання 

фізичної культури в закладах загальної 

середньої освіти», зокрема, за змістом 

варіативних модулів навчальної програми 

«Фізична культура», однакових для хлопців та 

дівчат. 



46 
 

“Психологіяˮ 

та поширення 

кращих 

практик такої 

роботи 

2) 

Забезпечення 

використання 

однакових за 

змістом 

освітніх 

програм з усіх 

предметів для 

дівчат і 

хлопців, 

зокрема з 

трудового 

навчання, 

фізичної 

культури 

відсоток закладів освіти, які 

використовують однакові за 

змістом освітні програми для 

дівчат і хлопців 

3) Проведення 

опитувань 

серед учнів та 

їх батьків 

щодо 

керівних 

чинників під 

час вибору 

напряму для 

подальшого 

отримання 

професії 

дівчатами і 

хлопцями та 

кількість проведених 

опитувань з висновками і 

рекомендаціями щодо 

професійної орієнтації, на яких 

ґрунтується розроблення 

інформаційних, методичних 

матеріалів, соціальної 

реклами, приймаються 

управлінські рішення 
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оцінювання 

впливу 

стереотипног

о уявлення 

про поділ на 

“жіночіˮ і 

“чоловічіˮ 

професії 

Розширення 

можливостей дівчат 

ромської національності 

для здобуття освіти 

Впровадженн

я 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 

2023-2024 кількість дівчат, які 

повернулися до закладів 

освіти, осіб 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

Забезпечення доступу 

жінок і чоловіків, дівчат і 

хлопців до цифрової 

1) Створення 

мобільних 

пунктів 

2023-2024 кількість осіб старше 60 

років, які пройшли навчання та 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 
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інфраструктури у 

сільській місцевості 

навчання 

інтернет-

технологіям 

для жінок і 

чоловіків 

вразливих 

груп 

населення, 

похилого віку, 

осіб з 

інвалідністю 

є користувачами інтернет-

технологій, тис. осіб 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

2) 

Покращення 

доступу  

жінок і 

чоловіків, 

дівчат і 

хлопців до 

цифрової 

інфраструкту

ри у сільській 

місцевості 

(зокрема 

відділених 

районах), 

забезпечивши 

підключення 

швидкісного 

Інтернету 

2022-2024 кількість територіальних 

громад, підключених до 

швидкісного Інтернету, 

одиниць 

Виконання заходу не відбулося у зв'язку з 

відсутністю фінансування, яке спричинене 

війною та введенням правового режиму 

воєнного стану. По закінченню правового 

режиму воєнного стану будуть вжиті всі 

необхідні заходи 

Оперативна ціль 3.4. Забезпечено рівний доступ різних груп жінок і чоловіків до послуг у сфері охорони здоров’я 

Забезпечення доступу до 

високоякісних медичних 

послуг, зокрема послуг з 

охорони 

1) 

Забезпечення 

проведення на 

місцевому 

2022-2024 кількість осіб, які отримали 

допомогу для збереження 

репродуктивного здоров’я, 

осіб 

В закладах охорони здоров`я Київської 

області  фінансування медичних послуг в 

системі збереження репродуктивного здоров`я 

здійснюється через Національну службу 
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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 

рівні 

доступних для 

жінок і 

чоловіків 

заходів щодо 

збереження 

репродуктивн

ого здоров’я 

здоров`я України. В закладах охорони 

здоров`я Київської області  впроваджуються 

стандарти і клінічні протоколи надання даних 

медичних послуг. В закладах охорони 

здоров`я Київської області медичні 

працівники долучені до програми підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

(післядипломної освіти) сімейних лікарів та 

молодшого медичного персоналу курсу 

надання медичних послуг  для жінок та 

чоловіків для збереження репродуктивного 

здоров`я 

2) Проведення 

інформаційни

х та 

просвітницьк

их кампаній/ 

заходів для 

формування 

культури 

відповідально

го ставлення 

до власного 

здоров’я 

дівчат і 

хлопців, 

жінок і 

чоловіків 

2022-2024 кількість інформаційно 

профілактичних заходів 

Департаментом охорони здоров’я Київської 

обласної державної адміністрації проводяться 

заходи з підвищення рівня обізнаності 

населення з питань відповідального ставлення 

до власного здоров’я 

3) Проведення 

щоквартально

го 

моніторингу 

виконання 

наказу МОЗ 

2022-2024 кількість проведених 

моніторингів 

Підготовлений наказ департаменту охорони 

здоров’я Київської обласної державної 

адміністрації                                   від 11.11.2019 

№ 992-адм «Про впровадження Порядку 

проведення та документування результатів 

медичного обстеження постраждалих осіб від 
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від 1 лютого 

2019 р. № 278 

“Про 

затвердження 

Порядку 

проведення та 

документуван

ня результатів 

медичного 

обстеження 

постраждалих 

осіб від 

домашнього 

насильства 

або осіб, які 

ймовірно 

постраждали 

від 

домашнього 

насильства, та 

надання їм 

медичної 

допомогиˮ 

домашнього насильства або осіб, які ймовірно 

постраждали від домашнього насильства, та 

надання їм медичної допомоги», 

впроваджений в закладах охорони здоров`я 

Київської області 

4) 

Забезпечення 

доступу до 

системи 

охорони 

материнства 

(під час 

вагітності та 

пологів), 

зокрема 

вразливих 

2022-2024 частка жінок, які 

скористалися послугами, 

відсотків 

В закладах охорони здоров`я Київської 

області  фінансування медичних послуг в 

системі збереження репродуктивного здоров`я 

здійснюється через Національну службу 

здоров`я України. В закладах охорони 

здоров`я Київської області  впроваджуються 

стандарти і клінічні протоколи надання даних 

медичних послуг. 

Всі  групи жінок мають рівний доступ до 

отримання медичних послуг з акушерства та 

неонатології 
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груп жінок, 

які зазнають 

множинної 

дискримінації 

(жінки з 

інвалідністю, 

внутрішньо 

переміщені 

особи, ВІЛ-

інфіковані, 

жінки, які 

проживають у 

сільській 

місцевості, 

віддалених 

гірських 

районах, 

представниці 

національних 

меншин) 

5) 

Забезпечення 

доступності 

до 

комплексних 

медичних та 

соціальних 

послуг осіб з 

інвалідністю у 

сільській 

місцевості, 

введення 

посад 

соціальних 

2022-2024 частка закладів охорони 

здоров’я, в яких організовано 

співпрацю з центрами 

соціальних служб в частині 

надання соціальних послуг 

особам з інвалідністю, 

відсотків 

В закладах охорони здоров`я Київської 

області  медичними працівниками  для осіб з 

інвалідністю, в тому числі отримувачів 

соціальних послуг, членів їх родин, сусідів і 

найближчого їх оточення та учнівської молоді 

проводяться тематичні семінари, лекції, 

бесіди, роз’яснення з питання запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству 

за ознакою статі, дискримінації за ознакою 

статі та за віком 
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працівників у 

закладах 

охорони 

здоров’я 

6) 

Забезпечення 

безбар’єрного 

доступу для 

жінок і 

чоловіків з 

інвалідністю 

та інших 

маломобільни

х груп до 

закладів 

охорони 

здоров’я та 

санітарного 

обладнання, 

зокрема 

шляхом 

впровадження 

спеціалізован

ого доступу 

до 

комунікацій, 

обладнання 

гінекологічни

х кабінетів 

2022-2024 рівень інклюзивності 

закладів охорони здоров’я, до 

яких забезпечено безбар’єрний 

доступ осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп, 

відсотків 

Відповідно до листа Мінрегіону від 

11.08.2022 №7/14.4.1/7839-22 визначено 

перелік об’єктів, що підлягають моніторингу 

та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів 

фізичного оточення і послуг для осіб з 

інвалідністю у 2022 році, заклади охорони 

здоров’я в переліку відсутні. За 2021-2022 

роки у Київській області відремонтовано з 

врахуванням вимог забезпечення 

безбар’єрності відповідно до державних 

будівельних норм: 

- 68 закладів охорони здоров’я; 

- 11 закладів соціального захисту 

населення. 

7) 

Забезпечення 

раннього 

виявлення 

захворювань, 

2022-2024 рівень охоплення 

профілактичними заходами, 

кількість регіонів 

Медичними працівниками закладів охорони 

здоров`я Київської області забезпечується 

раннє виявлення захворювань, зокрема 

онкологічних, туберкульозу, ВІЛ-інфекції, 

попередження суїцидальної поведінки 
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зокрема 

онкологічних, 

туберкульозу, 

ВІЛ-інфекції, 

попередження 

суїцидальної 

поведінки 

шляхом 

проведення 

профілактичн

ої роботи з 

різними 

групами 

жінок і 

чоловіків 

шляхом проведення профілактичної роботи з 

різними групами жінок і чоловіків 

Зниження рівня 

малюкової та 

материнської смертності 

Проведення 

аналізу 

причин 

малюкової та 

материнської 

смертності, 

зокрема через 

лікарську 

недбалість, 

визначення 

груп ризиків 

та шляхів 

зниження 

малюкової та 

материнської 

смертності 

2022-2024 кількість підготовлених 

інформаційно аналітичних 

довідок 

Проведення аналізу причин малюкової та 

материнської смертності, зокрема через 

лікарську недбалість, визначення груп ризиків 

та шляхів зниження малюкової та 

материнської смертності здійснюється 

керівниками закладів охорони здоров`я 

Київської області. 

При  департаменті охорони здоров`я 

Київської обласної державної адміністрації  

функціонує Клініко-експертна комісія по 

розгляду випадків лікарської недбалості тощо. 

Висновки даної комісії надаються в 

правоохоронні органи, Міністерство охорони 

здоров`я України, заявникам. 

Підвищення гендерної 

чутливості населення та 

медичних працівників 

1) Проведення 

інформаційно

-

2022-2024 кількість осіб, охоплених 

інформаційними заходами, 

тис. осіб 

Медичні працівники закладів охорони 

здоров`я Київської області долучалися до 

проведення інформаційно-просвітницьких 
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для формування 

“нульовоїˮ толерантності 

до стигматизації та 

дискримінації у сфері 

охорони здоров’я, 

зокрема ВІЛ-інфікованих 

жінок, жінок ромської 

національності та жінок 

інших категорій, які 

зазнають множинної 

дискримінації 

просвітницьк

их заходів 

серед 

населення для 

подолання 

дискримінації 

та 

формування 

“нульовоїˮ 

толерантності 

до 

стигматизації 

ВІЛ-

інфікованих 

жінок, 

представниць 

ромської 

національної 

меншини та 

інших 

категорій, які 

зазнають 

множинної 

дискримінації 

заходів серед населення для подолання 

дискримінації та формування «нульової» 

толерантності до стигматизації ВІЛ-

інфікованих жінок, представниць ромської 

національної меншини та інших категорій, які 

зазнають множинної дискримінації 

2) Проведення 

навчань для 

медичних 

працівників з 

питань роботи 

з ВІЛ-

інфікованими 

особами, 

представника

ми ромської 

2023-2024 кількість медичних 

працівників, які пройшли 

навчання, осіб 

Медичні працівники закладів охорони 

здоров`я Київської області долучалися до 

проведення навчань з питань роботи з ВІЛ-

інфікованими особами, представниками 

ромської національної меншини та іншими 

категоріями населення, які зазнають 

множинної дискримінації, формування 

«нульової» толерантності до стигматизації у 

сфері охорони здоров’я 
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національної 

меншини та 

іншими 

категоріями 

населення, які 

зазнають 

множинної 

дискримінації

, формування 

“нульовоїˮ 

толерантності 

до 

стигматизації 

у сфері 

охорони 

здоров’я 

Оперативна ціль 3.5. Забезпечено висвітлення засобами масової інформації, медіа та інтернет-ресурсами інформації у гендерно 

чутливий спосіб 

Забезпечення 

популяризації через 

засоби масової 

інформації та 

медіакомпанії питання 

забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і 

чоловіків для зменшення 

гендерної нерівності, 

формування “нульовоїˮ 

толерантності до 

насильства та 

дискримінації, 

розвінчання гендерних 

стереотипів, 

недопущення сексизму, 

1) Проведення 

моніторингу 

засобів 

масової 

інформації 

на предмет 

висвітлення 

питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків, 

наявності 

дискримінаці

йних та 

2023-2024 кількість висвітлених 

інформаційно аналітичних 

довідок з аналізом інформації 

про засоби масової інформації, 

які дотримуються та не 

дотримуються принципу 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок, одиниць 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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забезпечення 

об’єктивного ставлення 

до жінок в інтерв’ю, 

репортажах, публікаціях, 

а також висвітлення їх 

багатогранної ролі для 

уникнення стереотипів та 

дискримінації 

сексистських 

висловлювань

, зображення 

жінок і 

чоловіків 

(шляхом 

контент-

аналізу), 

формування 

та висвітлення 

рейтингу 

гендерно 

чутливих та 

недискриміна

ційних засобів 

масової 

інформації 

2) Залучення 

приватного 

бізнесу та 

медіакомпані

й до 

проведення 

інформаційни

х кампаній 

для подолання 

гендерних 

стереотипів 

шляхом 

створення 

платформ для 

діалогу 

органів 

виконавчої 

2022-2024 кількість приватних 

компаній залучених до 

співпраці, одиниць 

У 2022 році 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 не 

проводилося 
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влади, органів 

місцевого 

самоврядуван

ня, бізнесу та 

медіакомпані

й, а також 

запровадженн

я ініціатив 

заохочення до 

виготовлення 

та розміщення 

соціальної 

реклами 

3) Проведення 

тренінгів з 

питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків 

(недискримін

ації, протидії 

всім формам 

насильства, 

використання 

гендерно 

чутливої 

мови) для 

журналістів, 

працівників 

засобів 

масової 

інформації, 

2023-2024 кількість журналістів, 

працівників засобів масової 

інформації, студентів 

факультетів журналістики, 

рекламних агенцій, 

громадських активістів, які 

пройшли навчання, осіб 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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студентів 

факультетів 

журналістики, 

рекламних 

агенцій, 

громадських 

об’єднань 

4) Проведення 

інформаційни

х кампаній, 

спрямованих 

на подолання 

гендерних 

стереотипів, 

формування 

відповідально

го 

батьківства, 

зокрема щодо 

важливості 

спільної 

відповідально

сті жінок і 

чоловіків за 

ведення 

домашнього 

господарства 

та виховання 

дітей 

2023-2024 кількість проведених заходів Службою у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної  адміністрації спільно з 

Департаментом комунікацій Київської  

обласної державної  адміністрації  розміщено 

інформаційну кампанію щодо заохочення 

чоловіків брати відпустку при народженні 

дитини, а також користуватися відпусткою по 

догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку на офіційному вебсайті 

Київської обласної військової адміністрації, а 

також в соціальних мережах, яка доступна за 

посиланням: 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-

polityka/dity-ta-simya/simejna-

polityka/genderna-rivnist/, 

https://cutt.ly/00sVPkc 

5) Проведення 

інформаційни

х та 

просвітницьк

их кампаній 

2022-2024 кількість кампаній Службою у справах дітей та сім’ї Київської 

обласної державної  адміністрації спільно з 

Департаментом комунікацій Київської  

обласної державної  адміністрації розміщено 

інформацію щодо запобігання та протидії 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/genderna-rivnist/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/genderna-rivnist/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/genderna-rivnist/
https://cutt.ly/00sVPkc
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для 

формування 

нульової 

толерантності 

до 

дискримінації 

та 

стигматизації 

вразливих 

груп жінок і 

чоловіків 

дискримінації, куди звертатися у випадку 

дискримінації, а також матеріали по 

дискримінації у сфері праці на офіційному 

вебсайті Київської обласної військової 

адміністрації за посиланнями:  

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-

polityka/dity-ta-simya/simejna-

polityka/zapobigannya-ta-protydiya-

dyskryminacziyi/ та 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-

polityka/dity-ta-simya/simejna-

polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/ 

 

6) Організація 

проведення 

всеукраїнсько

го конкурсу 

фоторобіт 

щодо рівної 

участі жінок і 

чоловіків у 

всіх сферах 

життєдіяльно

сті 

суспільства та 

використання 

фоторобіт, які 

стали 

переможцями 

конкурсу під 

час 

висвітлення 

інформації з 

питань 

2023 кількість проведених 

конкурсів 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023 

році 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/zapobigannya-ta-protydiya-dyskryminacziyi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
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забезпечення 

гендерної 

рівності 

Забезпечення 

розширення доступу 

жінок до прийняття 

рішень у сферах 

інформації та 

телекомунікації, 

культури та мистецтва 

1) 

Запровадженн

я гендерно 

чутливого 

кодексу 

поведінки для 

засобів 

масової 

інформації та 

рекламних 

агенцій 

2023-2024 кількість засобів масової 

інформації та рекламних 

агенцій, які запровадили 

гендерно чутливі кодекси 

поведінки, одиниць 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

2) Підтримка 

запровадженн

я та 

проведення 

менторських 

програм з 

питань 

лідерства для 

працівниць 

засобів 

масової 

інформації, 

культури та 

мистецтва 

2023-2024 кількість працівниць засобів 

масової інформації, культури 

та мистецтва, які пройшли 

навчання, осіб 

На виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 02.12.2020 року  № 

1517-р «Питання збору для моніторингу 

гендерної рівності», на виконання пункту 2 

Протоколу № 4 від 28.12.2020 засідання 

міжвідомчої групи з питань гармонізації 

національних показників гендерної рівності 

до міжнародних стандартів, було видано  

наказ управління культури Київської обласної 

державної адміністрації                                 від 

25.01.2021 року № 9 та визначено 

відповідальну особу, яка здійснює моніторинг 

показників  гендерної рівності серед 

працівників галузі культури. 

За результатами моніторингу, жінки активно 

представлені, які лідери в галузі культури і 

мистецтв Київської області. Так, керівники 

структурних підрозділів з питань культури, 

мистецтв, охорони культурної спадщини, 

туризму, релігій та національностей в 7 
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районних державних (військових) 

адміністраціях Київської області – жінки 

(100%). Також, в Київській області налічує 

1100 осіб – майстрів народної творчості, 

більшість з яких жінки. Серед 970 творчих 

аматорських колективів Київщини, художні 

керівники  - жінки. 

Мережа закладів/підприємств культури 

обласного підпорядкування налічує 14 

закладів.  Керівники закладів здебільшого 

представлено жіночою статтю (чоловіки 29%, 

жінки 71%): чоловіків – 4; жінок – 10 . 

Київщина налічує 69 територіальних громад, 

начальники структурних підрозділів з питань 

культури здебільшого представлені жіночою 

статтю (начальники відділ/управлінь з питань 

культури: 12 – чоловіки (17%), 57 – жінки 

(83%) 

Забезпечення 

дотримання рівних прав 

та можливостей жінок і 

чоловіків у сфері 

культури та мистецтва 

1) Фінансова 

підтримка 

культурних 

продуктів, які 

популяризуют

ь образ жінки-

лідерки та не 

містять 

стереотипних 

зображень 

жінок і 

чоловіків 

2022-2024 кількість підтриманих 

культурних продуктів, які 

популяризують образ жінки-

лідерки та не містять 

стереотипності зображень 

жінок і чоловіків, одиниць 

В області діє Комплексна програма розвитку 

культури  Київської області  на 2021-2023 

роки. Фінансування заходів, передбачених 

Комплексною програмою розвитку культури 

Київської області на 2021-2023 роки, 

затвердженою рішенням Київської обласної  

ради 24 грудня 2020 року № 042-01-VIII (зі 

змінами) протягом всього 2022 року не 

здійснювалося, оскільки в обласному бюджеті 

на 2022 рік не були передбачені видатки на 

реалізацію заходів програми. Також, в області 

діє Програма підтримки і розвитку 

театрального та музичного мистецтва 

Київської області на 2022-2024 роки, 

затверджена рішенням  Київської обласної 

ради 16.02.2022 № 208-09-VIIІ (із змінами). З 



62 
 

метою забезпечення дотримання рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків у сфері 

культури та мистецтва, в області 

запроваджено вручення 3 мистецьких премій 

та 20 стипендій голови Київської обласної 

державної адміністрації (голови Київської 

обласної військової адміністрації) видатним 

діячам культури 

2) Оновлення 

туристичних 

маршрутів з 

урахуванням 

принципу 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків 

2023-2024 кількість оновлених 

туристичних маршрутів 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

3) Проведення 

навчань та 

підтримка 

жінок-

підприємців, 

які надають 

супутні 

туристичним 

послуги 

(сфера 

харчування та 

виробництва 

екологічно 

чистих 

продуктів, 

виготовлення 

2023-2024 кількість проведених 

навчальних заходів 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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сувенірів, 

роздрібна 

торгівля, міні-

готелі, 

екскурсоводи, 

провідники, 

перекладачі, 

інструктори, 

дозвілля) 

4) Створення 

доступного 

інформаційно

го простору  

для 

висвітлення 

анонсів 

культурних 

заходів, 

спрямованих 

на різні 

цільові 

аудиторії з 

урахуванням 

їх інтересів 

2023-2024 кількість веб-сайтів, на яких 

систематично розміщується 

інформація про культурні 

заходи, одиниць 

У бібліотечних закладах області проведено 

комплекс заходів інформаційного, освітнього 

та виховного  характеру, що спрямовані на 

підвищення рівня правової культури, 

поширення знань про права та свободи 

людини і громадянина, набуття навичок в їх 

застосуванні. 

           Проведенню інформаційно-

роз’яснювальної роботи з питань права серед 

населення області  сприяли створені в 

більшості бібліотек куточки правознавця та 

тематичні стенди, де зібрана вся література, 

що стосується прав і свобод громадян та 

інших правових питань життєдіяльності 

населення. Проведенню інформаційно-

роз’яснювальної роботи з питань права серед 

населення області  сприяють створені в 

більшості бібліотек куточки правознавця, де 

збирається вся література, що стосується прав 

і свобод громадян та інших правових питань 

життєдіяльності населення. Так, у бібліотеках 

Київщини діють куточки з правознавства: 

«Знання законів - знання прав», «Людина. 

Право. Суспільство», «Знаймо свої права», 

«Права і закони в твоєму житті», «Підліток і 
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право». У більшості бібліотек громад 

Київщини така література  представлена на 

книжкових виставках та тематичних поличках  

«Правова освіта молоді: закони України», 

«Діти і право», «Право  у  нашому  житті»,  

«Через  правову  освіту  до  правової  

держави», «Закони, за якими ми живемо», 

«Захищаємо свої права, пам’ятаємо про 

обов’язки», «Вивчайте і поважайте закони 

України» та ін.           Заклади культури щорічно 

беруть активну участь у Всеукраїнському 

тижні права  Традиційно в рамках  

Всеукраїнського тижня прав у закладах 

культури забезпечено  проведення заходів 

інформаційного, освітнього та виховного  

характеру, що спрямовані на підвищення 

рівня правової культури, поширення знань про 

права та  свободи людини і громадянина, 

набуття навичок в їх застосуванні. 

Департамент культури та туризму Київської 

обласної державної адміністрації  приділяє 

велику увагу підвищенню правової 

обізнаності працівників культури.  

Юридичним всеобучем охоплений весь 

керівний склад закладів культури області. 

Навчання для працівників культури  

проводиться в Академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, на обласних курсах 

підвищення кваліфікації, які шляхом злиття, 

діють на базі КЗВО КОР «Академія мистецтв 

імені Павла Чубинського» із застосуванням 

новітніх форм та технологій навчання.    

Також семінари – практикуми для 

працівників культури проводять фахівці КЗ 



65 
 

КОР «Київський обласний центр народної 

творчості та культурно-освітньої роботи». 

Департаментом створено доступний 

інформаційний простір  з метою висвітлення 

інформації у інших ЗМІ щодо запланованих та  

реалізованих культурно-мистецьких, 

туристичних, релігійних заходів та подій 

Київщини для висвітлення анонсів 

культурних заходів. 

 Відбулися  культурно-мистецькі заходи у 

онлайн-формі, зокрема: культурно-мистецька  

акція  «Київщина - колиска моєї душі» з 

нагоди відзначення  90-ї  річниці утворення 

Київської області, Обласна виставка майстрів 

народного мистецтва Київської області, 

Всеукраїнський літературний фестиваль-

конкурс для осіб з інвалідністю «Поетичний 

рушник»,  Обласна виставка  талановитих 

майстрів  народного мистецтва Київської 

області «Скарби Київщини», благодійна акція  

«Оберіг захисникам України від майстрів 

Київщини», ІІІ Обласний фестиваль 

бандурного мистецтва «Бандура –душа»  в 

рамках  відзначення Дня захисників України 

тощо. 

Інформаційні фото та відео матеріали про 

заплановані та  реалізовані культурно-

мистецькі, туристичні, релігійні заходи та 

події Київщини,  спрямовані на різні цільові 

аудиторії з урахуванням їх інтересів 

висвітлювалися на таких офіційних 

вебресурсах:  

https://koda.gov.ua/; 

https://kor.gov.ua/; 

https://koda.gov.ua/
https://kor.gov.ua/
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https://www.facebook.com/uknrkoda/; 

https://www.facebook.com/dktkoda 

 

Стратегічна ціль 4. Жінки та чоловіки беруть рівну участь у різних сферах економічної діяльності, користуються результатами 

сталого економічного розвитку та мають рівний доступ до всіх видів економічних ресурсів 

Оперативна ціль 4.1. Створено умови для забезпечення рівних економічних можливостей жінок і чоловіків 

Скорочення гендерного 

розриву в оплаті праці 

жінок і чоловіків, 

зниження рівня 

горизонтальної та 

вертикальної гендерної 

сегрегації ринку праці 

1) Проведення 

інформаційно

-

комунікаційн

их 

заходів/кампа

ній, зокрема 

серед молоді, 

спрямованих 

на подолання 

стереотипних 

уявлень щодо 

“чоловічихˮ 

та “жіночихˮ 

професій 

2023-2024 кількість заходів/кампаній На офіційних інтернет-ресурсах 

департаменту економіки Київської обласної 

державної адміністрації, зокрема, на офіційній 

сторінці в соціальній мережі, на постійній 

основі висвітлюється актуальна інформація з 

метою поінформованості бізнес середовища 

про можливості розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності у галузі малого і 

середнього підприємництва регіону. 

Органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування Київської області 

постійно здійснюються заходи щодо 

інформування громадськості з питань 

розвитку малого та середнього 

підприємництва у громадах, у тому числі 

звітів з імплементації стратегічних документів 

щодо розвитку малого та середнього 

підприємництва та інших питань цього 

напряму 

https://www.facebook.com/uknrkoda/
https://www.facebook.com/dktkoda
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2) 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 

представницт

ва у них жінок 

2023-2024 кількість аналітичних 

довідок з результатами аналізу 

складу наглядових рад щодо 

представництва в них жінок 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

3) 

Популяризаці

я кращих 

практик та 

заохочення 

приватного 

бізнесу 

запроваджува

ти ініціативи, 

2022-2024 кількість керівників 

підприємств, установ та 

організацій, які взяли участь у 

заходах 

З метою аналізу розвитку підприємництва 

Київщини, а також підготовки за його 

результатами із можливим залученням 

експертів, науковців, громадських об’єднань 

підприємців пропозицій щодо врегулювання 

проблемних питань у секторі малого та 

середнього підприємництва в Київській 

області діє Координаційна рада з питань 

розвитку підприємництва при Київській 
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спрямовані на 

подолання 

гендерних 

розривів 

обласній державній адміністрації (Київській 

обласній військовій адміністрації).  

З метою розширення кола поінформованості 

населення області налагоджено тісну 

співпрацю з Торгово-Промисловою Палатою 

України, Київською обласною Торгово-

Промисловою Палатою, Спілкою підприємців 

малих, середніх і приватизованих підприємств 

України, Київським обласним центром 

зайнятості, Фондом розвитку підприємництва 

4) 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 

2023-2024 кількість заходів, 

проведених для подолання 

негативних явищ, виявлених 

обстеженням 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

5) 

Підтримання 

утворення 

соціальних 

2022-2024 кількість діючих соціальних 

підприємств 

Органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування Київської області 

постійно здійснюються заходи щодо 

інформування громадськості з питань 



69 
 

підприємств, 

зокрема через 

надання 

допомоги 

заінтересован

им особам 

щодо 

розроблення 

концепції 

соціального 

підприємницт

ва (виявлення 

соціальної 

проблеми, 

вирішення 

якої 

покладається 

в основу 

створення 

бізнесу, 

цільової групи 

продукту чи 

послуги), 

складання 

бізнес-планів, 

форм 

реєстрації 

підприємства, 

формування 

комунікативн

ої платформи 

для обміну 

досвідом 

діючих 

розвитку малого та середнього 

підприємництва у громадах, у тому числі 

звітів з імплементації стратегічних документів 

щодо розвитку малого та середнього 

підприємництва та інших питань цього 

напряму. 

З метою розширення кола поінформованості 

населення області налагоджено тісну 

співпрацю з Торгово-Промисловою Палатою 

України, Київською обласною Торгово-

Промисловою Палатою, Спілкою підприємців 

малих, середніх і приватизованих підприємств 

України, Київським обласним центром 

зайнятості, Фондом розвитку підприємництва 
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соціальних 

підприємств, 

проведення 

навчань тощо 

Створення умов для 

розширення економічної 

активності жінок, 

особливо у віці 25—29 

років, а також 

можливостей для 

офіційної та повної 

зайнятості жінок на 

роботах з гідними 

умовами праці, зокрема 

жінок, які проживають у 

сільській місцевості, 

жінок, які належать до 

вразливих груп 

населення 

1) Проведення 

інформаційни

х 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 

респіраторно

ю хворобою 

COVID-19, 

спричиненою 

коронавірусо

2023-2024 кількість інформаційних 

заходів/кампаній, одиниць 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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м SARS-CoV-

2, та інших 

надзвичайних 

ситуацій 

2) Проведення 

заходів, 

спрямованих 

на заохочення 

роботодавців 

впроваджуват

и 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 

2023-2024 кількість проведених заходів В рамках напрямку «Створення сприятливих 

умов для активізації і розвитку 

підприємництва та розширення ринків збуту» 

Програми «Конкурентоспроможна Київщина» 

на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Київської обласної ради від 16 лютого 2022 

року № 213-09-VІII передбачено захід 

«Підготовка та відзначення Дня підприємця 

на регіональному, галузевому рівнях» з метою 

відзначення та нагородження відзнаками, 

цінними подарунками Київської 

облдержадміністрації та Київської обласної 

ради кращих представників бізнесу Київщини 

з нагоди відзначення Дня підприємця.  

Виконання ряду завдань Програми протягом 

2022 року не здійснювалося у зв’язку з 

введенням воєнного стану в Україні Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.  
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“Кращий 

роботодавець 

рокуˮ, 

“Кращий 

підприємець 

рокуˮ 

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 праціˮ 

1) 

Запровадженн

я внутрішніх 

механізмів 

попередження 

та реагування 

на випадки 

дискримінації 

та насильства 

за ознакою 

статі, зокрема 

сексуальних 

домагань на 

робочому 

місці 

2023-2024 кількість органів виконавчої 

влади та органів місцевого 

самоврядування, в яких 

здійснюється внутрішній 

контроль та реагування на 

випадки дискримінації та 

насильства за ознакою статі, 

одиниць 

Київською обласною радою професійних 

спілок розроблено проєкт Політики з 

недопущення дискримінації, насильства та 

домагань у сфері праці в Київській області. 

Метою Політики є підтримка етичного 

стандарту нетерпимого ставлення до будь-

яких форм і проявів дискримінації у сфері 

праці, а також забезпечення рівних прав та 

можливостей для працюючих жінок та 

чоловіків, у тому числі тих, які живуть з ВІЛ 

2) Проведення 

навчань, 

інформаційно

-

комунікаційн

их кампаній з 

питань 

запобігання та 

протидії 

дискримінації 

за ознакою 

статі у сфері 

праці, зокрема 

2022-2024 кількість проведених 

інформаційно комунікаційних 

кампаній 

25-26 жовтня на базі КЗ КОР «Київська 

обласна бібліотека для юнацтва» пройшов 

тренінг «Профспілкова програма 

недопущення насильства і домагань в сфері 

праці та підтримка психологічного здоров’я у 

зв’язку з війною». 25 жовтня офлайн для 

працівників бібліотеки, 26 жовтня онлайн (на 

платформі Zoom) для бібліотекарів 

територіальних громад Київської області. 

Питання, які розглядалися: насильство і 

домагання в сфері праці, форми насильства,  

масштаб проблеми, наслідки, та шляхи 

недопущення; правова основа недопущення 
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сексуальних 

домагань, для 

працівників 

підприємств, 

установ та 

організацій 

насильства і домагань у сфері праці; війна як 

додатковий психосоціальний ризик; шляхи 

подолання стресу в умовах війни. Учасники 

працювали в групах, та мали змогу поділитися 

власним досвідом роботи в умовах війни. 

Участь в тренінгу взяли більше 70-ти 

працівників наступних установ:  Броварська 

міська публічна бібліотека; Ірпінська міська 

публічна бібліотека імені Максима 

Рильського; Сквирвська міська бібліотека; КЗ 

“Публічна бібліотека” Богуславської міської 

громади; КЗ “Переяславська публічна 

бібліотека”; Іванківська публічна бібліотека; 

Броварська міська бібліотека; Бібліотека-філія 

с. Дівички; Боярська публічна бібліотека; 

Таращанська центральна бібліотека; 

Бібліотека-філія с. Семиполки; КЗ “Публічна 

бібліотека” Ташанської сільської ради; 

Публічна бібліотека Борщагівської сільської 

ради; Бориспільська публічна бібліотека, 

культури, молоді, спорту та національно-

патріотичного виховання дмитрівської 

сільської ради; Обухівська центральна 

публічна бібліотека; Бібліотека-філія с. 

Хоцьки; Тетіївська публічна бібліотека; 

Іванківська публічна бібліотека; 

Ставищанська публічна бібліотека; 

Вишгородська публічна бібліотека; 

Українська міська бібліотека; Відділ освіти 

культури, молоді, спорту та національно-

патріотичного виховання Дмитрівської 

сільської ради; КЗ “Публічна бібліотека” 

Вишневої міської ради; Баришівська ЦБС; 

Яготинська міська бібліотека для дорослих; 



74 
 

Фастівська центральна районна бібліотека; 

Публічна бібліотека відділу культури 

Кагарлицької міської ради; Узинська ТГ; 

Фурсівська опорна бібліотека, та інших. 

Окрім цього, Службою у справах дітей та 

сім’ї Київської обласної державної  

адміністрації (Київської обласної військової 

адміністрації) спільно з Департаментом 

комунікацій Київської  обласної державної  

адміністрації (Київської обласної військової 

адміністрації) розміщено інформаційну 

кампанію з питань запобігання та протидії 

дискримінації за ознакою статі у сфері праці, 

зокрема сексуальних домагань, яка доступна 

за посиланням: 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-

polityka/dity-ta-simya/simejna-

polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/ 

 

Забезпечення визнання 

внеску неоплачуваної 

хатньої та доглядової 

праці в економічний 

розвиток та її суспільної 

цінності на основі 

науково обґрунтованих 

досліджень та 

економічних розрахунків 

Проведення 

інформаційни

х кампаній 

серед 

населення для 

підвищення 

рівня 

визнання 

важливості 

неоплачувано

ї хатньої та 

доглядової 

праці 

2023-2024 кількість проведених 

кампаній 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 

Створення умов для 

розширення участі 

1) 

Розроблення 

2023 кількість розроблених планів 

заходів для розвитку 

З метою забезпечення подальшого сталого 

економічного зростання і соціального 

https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
https://koda.gov.ua/gromadskosti/gumanitarna-polityka/dity-ta-simya/simejna-polityka/dyskryminacziya-u-sferi-praczi/
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жінок, зокрема тих, які 

належать до вразливих 

груп, у підприємництві 

плану заходів 

щодо 

розвитку 

самозайнятос

ті та 

підприємницт

ва 

самозайнятості та 

підприємництва із 

застосуванням гендерного 

підходу 

розвитку шляхом створення умов для 

підвищення конкурентоспроможності та 

створення додаткових конкурентних переваг 

за рахунок ефективного використання 

інвестиційного потенціалу регіону, розвитку 

промисловості, стимулювання активізації 

інноваційної діяльності, сприяння 

підвищенню ділової активності суб’єктів 

малого та середнього бізнесу, власниками та 

засновниками яких є представники різних 

цільових груп населення, що дасть змогу 

створити нові робочі місця для всіх громадян 

незалежно від віку, статі, сімейного стану чи 

стану здоров’я, створити рівні можливості для 

працевлаштування та ведення 

підприємницької діяльності в області, 

реалізується Комплексна програма 

«Конкурентоспроможна Київщина» на 2022-

2024 роки, затверджена рішенням Київської 

обласної ради від 16 лютого 2022 року № 213-

09-VІII.  

Рішенням Київської обласної ради від 15 

листопада 2022 року № 416-14-VIIІ 

затверджено зміни до Комплексної програми 

«Конкурентоспроможна Київщина» на 2022-

2024 роки.  

Виконання ряду завдань Програми протягом 

2022 року не здійснювалося у зв’язку з 

введенням воєнного стану в Україні Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.  

З метою підтримки становлення та 

успішного розвитку підприємництва, у 

Київській області діють Центри розвитку 

підприємництва, які функціонують на базах 

2) 

Передбачення 

в 

обласних/місь

ких програмах 

розвитку 

малого та 

середнього 

підприємницт

ва розділу 

“Сприяння 

розвитку 

жіночих 

ініціатив і 

підприємницт

ваˮ 

2023-2024 кількість програм розвитку 

малого та середнього 

підприємництва, які містять 

розділ “Сприяння розвитку 

жіночих ініціатив і 

підприємництваˮ 

3) Проведення 

інформаційно

-

комунікаційн

их кампаній, 

спрямованих 

на 

популяризаці

ю 

позитивного 

образу жінки-

2022-2024 кількість проведених заходів 
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підприємця, 

поширення 

кращих 

практик 

ведення 

бізнесу 

жінками тощо 

Києво-Святошинського районного центру 

зайнятості, Білоцерківського міськрайонного 

центру зайнятості та на базі Переяслав-

Хмельницької міськрайонної філії Київського 

обласного центру зайнятості. 

Для залучення інвестицій, супроводження 

інвестиційних проєктів в процесі їх реалізації, 

організації роботи з інвесторами за 

принципом «Єдиного інвестиційного вікна», 

формування позитивного іміджу та бренду 

Київщини та залучення інвесторів, взаємодії з 

міжнародними фінансовими організаціями та 

донорами, створення нових робочих місць, 

підвищення конкурентоспроможності 

економіки регіону в Київській області 

функціонує Агенція регіонального розвитку 

Київської області.  

Задля підтримки бізнес ініціатив 

здійснюють діяльність на території області 

три агенції розвитку підприємництва, 

зокрема: КП «Агенція стратегічного розвитку 

Білої Церкви», комунальна установа 

«Бучанська агенція регіонального розвитку» 

Бучанської міської ради, КП «Агентство 

регіонального розвитку» Славутицької 

міської ради.  

З метою навчання, допомоги та підтримки 

локального бізнесу в м. Буча відкрито 

Дія.Бізнес. Офіційне відкриття центру 

відбулося ще у грудні 2021 року. Однак вже 

через декілька місяців м. Буча була окупована, 

а територія центру стала епіцентром ворожих 

обстрілів. Міністерством цифрової 

трансформації України за підтримки компаній 

4) Заохочення 

великого 

бізнесу 

надавати 

підтримку 

територіальни

м громадам 

для розвитку 

малого 

підприємницт

ва серед жінок 

2022-2024 кількість великих 

підприємств, які надають 

підтримку територіальним 

громадам для розвитку малого 

підприємництва серед жінок, 

одиниць 
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Visa й Caparol Україна пошкоджений 

окупантами центр відновлено, що розпочав 

свою роботу в вересні 2022 року в офлайн-

форматі. 

У відновленому центрі стало більше 

можливостей для підприємців: 

- надання підтримки місцевим 

підприємцям;  

- консультації з розвитку локального 

бізнесу;  

- релокейт підприємств зі східних 

областей;  

- психологічна підтримка жителів 

Бучанського регіону проведення освітніх 

заходів та програм. 

На території Київщини діє проєкт «Жінки 

залучені: шлях до зростання та економічної 

безпеки («Крила»), який впроваджує ВБО  

«Конвіктус Україна» в партнерстві з 

міжнародною організацією «Інститут Пакт» та  

за фінансової підтримки Уряду Канади у 

Київській та Харківській областях. Проєкт 

впроваджується у таких об’єднаних 

територіальних громадах: Баришівська, 

Васильківська, Ржищівська, Білоцерківська та 

місто Обухів. Тривалість активної фази 

проєкту три роки (01.04.2021 р.- 31.03.2024 р.). 

І за цей період стоїть завдання покращити 

можливості для працевлаштування та розвити 

підприємництво серед жінок з уразливих 

категорій населення: сільські жінки, які 

постраждали від гендерно обумовленого 

насильства, жінки з інвалідністю, жінки, які 

постраждали від військових дій (партнери 
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яких беруть участь у військових діях, 

ветеранки, вдови, тимчасово переміщені 

особи), жінки, які звільнилися з місця 

позбавлення волі, жінки, які живуть з ВІЛ, 

жінки ромської національності. Впродовж 

2022 року бажання взяти участь у проєкт 

виявили 90 жінок. 

Крім того, на території Київщини ГО 

«Елеос-Україна» впроваджує проєкт «Основи 

підприємництва для внутрішньо переміщених 

жінок в Україні» завдяки фінансовій 

підтримці Посольства Канади в Україні та 

Канадського фонду підтримки місцевих 

ініціатив. Метою проєкту є ресоціалізація 

жінок – вимушених переселенок, які 

постраждали внаслідок війни в Україні, 

розвиток їх економічної незалежності через 

підтримку у започаткуванні власної справи та 

налагодження тісних зв’язків з 

представниками місцевих громад 

Оперативна ціль 4.3. Створено умови для рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень у сфері екологічної політики та 

рівного доступу жінок і чоловіків до природних ресурсів 

Забезпечення 

можливості рівної участі 

жінок і чоловіків у 

прийнятті рішень у сфері 

охорони навколишнього 

природного середовища, 

зокрема щодо 

збереження та 

використання природних 

ресурсів, реагування на 

зміни клімату 

1) Організація 

проведення 

навчань з 

питань 

застосування 

гендерних 

підходів під 

час 

формування 

та реалізації 

екологічної 

політики для 

2023-2024 кількість проведених 

навчань 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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державних 

службовців 

посадових 

осіб місцевого 

самоврядуван

ня, жіночих 

громадських 

об’єднань 

2) Створення 

сприятливих 

умов для 

участі жінок-

підприємців у 

проектах 

сектору 

чистої 

енергетики та 

агроекологічн

их систем 

харчування, 

сімейного 

фермерства 

2022-2024 кількість жінок, які взяли 

участь у проектах сектору 

чистої енергетики та 

агроекологічних систем 

харчування, сімейного 

фермерства, осіб 

З метою створення об’єктів інноваційної 

інфраструктури (інноваційні бізнес-

інкубатори, акселератори, науково-виробничі 

центри, лабораторії, центри трансферу 

технологій), створення мережі індустріальних 

парків для підтримки інноваційної діяльності 

суб’єктів регіонального розвитку, у тому числі 

представників цільових груп найбільш 

вразливих категорій населення Програмою 

«Конкурентоспроможна Київщина» на 2022-

2024 роки, затвердженої рішенням Київської 

обласної ради від 16 лютого 2022 року № 213-

09-VІII передбачено захід «Сприяння 

розбудові в області інноваційної екосистеми 

та подальша підтримка її сталого розвитку, 

надання підтримки розвитку промислових 

зон, сприяння створенню мережі 

індустріальних парків». 

Виконання ряду завдань Програми протягом 

2022 року не здійснювалося у зв’язку з 

введенням воєнного стану в Україні Указом 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022.  

Кількість об’єктів інфраструктури 

підтримки підприємництва області становить 

347 одиниць, зокрема: 10 бізнес-центрів, 3 

бізнес-інкубатори, 4 технопарк, 11 
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індустріальних парків, 13 лізингових центрів, 

54 небанківських фінансово-кредитних 

установ, 5 фондів підтримки підприємництва, 

30 інформаційно-консультативних установ. 

Функціонує 62 громадських об’єднань 

підприємців, з якими налагоджена дієва 

співпраця органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування.  

В рамках ІІІ Міжнародної конференції 

«Інноваційні технології та перспективи 

розвитку м’ясопереробної галузі», за 

сприяння Національного університету 

харчових технологій (НУХТ), що відбулась 18 

жовтня 2022 року, Департаментом економіки 

Київської обласної державної адміністрації 

(Київської обласної військової адміністрації) 

були представлені можливості співпраці задля 

розбудови інноваційної екосистеми 

Київщини. 

12 грудня 2022 року відбулася міжвідомча 

нарада щодо створення та функціонування 

індустріальних парків на Київщині. У нараді 

взяли участь представники резидентів та 

керуючих компаній, обласної влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємці та 

експерти. 

До обговорення актуальних питань розвитку 

мережі індустріальних парків долучилися 

представники Комітету з питань економічного 

розвитку ВР, департаменту інвестицій 

Міністерства економіки України, 

департаменту з розвитку мереж та технічного 

приєднання ДТЕК Київські регіональні 

електромережі, Агенції регіонального 
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розвитку Київської області, Департаменту 

економіки Київської обласної державної 

адміністрації (Київської обласної військової 

адміністрації) 

Забезпечення рівного 

доступу жінок і чоловіків 

до природних ресурсів 

Проведення 

інформаційно

-

просвітницьк

их заходів для 

різних груп 

жінок і 

чоловіків 

щодо 

збалансованог

о, екологічно 

чистого 

харчування, 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами, 

сортування 

сміття, 

використання 

в 

домогосподар

ствах 

вторинної 

сировини 

2023-2024 кількість проведених 

інформаційно просвітницьких 

заходів 

Відповідно до розпорядження Київської 

обласної державної адміністрації (Київської 

обласної військової адміністрації) від 12 

грудня 2022 року № 931 «Про затвердження 

Операційного плану з реалізації Державної 

стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 

2030 року на 2022-2024 роки в Київській 

області», захід заплановано провести у 2023-

2024 роках 
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Форма 2 

 

Інформація Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) про 

кошти, витрачені на виконання у 2022 році заходів операційного 

плану з реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року на 2022-2024 роки 

 
Назва витрат Сума коштів, тис. грн (зазначити державний бюджет або залучені кошти) 

У 2022 році кошти на виконання заходів операційного плану з реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року на 2022-2024 роки не витрачалися 

 


