
 

Наші спільні зусилля та наполеглива робота 

МФО ”Рівні можливості” вже мають значні результа-

ти. Наприклад, у Президії Верховної Ради України 

вперше в історії вже є дві жінки. Вісім комітетів з 

двадцяти семи було 

очолено жінками. Я 

вважаю це надзвичай-

но великим досягнен-

ням. На місцевому 

рівні також існує про-

грес. Згідно із до-

слідженнями, ефек-

тивність роботи жінок-

депутаток більш висо-

ка, адже на перше 

місце вони ставлять не 

процес, а результат.  

Жінки-депутатки перші порушили питання ре-

формування Міністерства оборони України. Мину-

лого року спеціальним наказом Міністерства обо-

рони України були внесені зміни до переліку посад, 

які в армії можуть посідати жінки, тепер їм доступні 

ще 63 посади.  

Сподіваюсь, з часом слово «гендер» та 

рівність між чоловіками та жінками перестане 

викликати страх у суспільства.   

Марія Іонова, 

народний депутат України 

співголова МФО «Рівні можливості» 
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У цьому випуску: 

 

 Сесії стратегічного 

планування робочих 

груп, 

 Меморандум з ОБСЄ, 

 Альтернативна допо-

відь Уповноваженого з 

прав людини, Конвен-

ція ООН, 

 Реформування в освіті, 

 Зустріч з представни-

ками Посольства Кана-

ди і Міжнародної орга-

нізації праці, 

 Навчальний курс з ген-

дерно-правової експе-

ртизи,  

а також соціальна рекла-

ма та флешмоб. 
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 20 січня 2017 року відбулась сесія стратегічного планування  робочої групи, яку 

очолює народна депутатка Світлана Войцеховська.  

 Учасниці групи, представниці громадських організації та сектору освіти з різних 

регіонів України, разом сформулювали ряд амбітних планів на 2017.  Активна робота 

та гаряча дискусія з нагальних питань були вміло скеровані незалежним тренером зі 

стратегічного планування у конструктивне русло.  

 

 Дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в освіті зали-

шається найголовнішим пріоритетом. Робота з гендерної просвіти зусиллями робочої 

групи на усіх рівнях функціонування українського суспільства продовжується. 

 

 Співголова МФО “Рівні можливості” висловила подяку колежанкам за активність, 

новаторські ідеї, дискусію, а також Національному Демократичному Інституту за підт-

римку депутатських та громадських ініціатив.  

 

 “Великі досягненння і перемоги - результат багатьох спільних зусиль і ефективно-

го планування”, - зазначила Світлана Михайлівна. 

 

   

Гендерна просвіта 

Сесія стратегічного планування діяльності  

робочої групи з гендерної просвіти  



 30 січня відбулось засідання ро-

бочої групи "Гендерно-сенситивний па-

рламент", яку співочолюють Олена Сот-

ник, МФО "Рівні можливості", та Олена 

Суслова, програма USAID РАДА. 

  

 Під час засідання були підбиті під-

сумки за рік, який минув. Учасниці вко-

тре підкреслили важливість проведен-

ня гендерно-правової експертизи зако-

нодавства.  

 

 З 16 вересня 2016 року групою 

експертів з 6 осіб було розглянуто біль-

ше трьох тисяч законопроектів та вияв-

лено близько тридцяти порушень. 

 

 Робочою групою “Гендерно-

сенситивний парламент” було сформульовано низку завдань для ефективної 

спільної роботи представників 

парламенту та громадського 

сектору.  Під час зустрічі учас-

ниці провели SWOT-аналіз чин-

ників і подій, розділивши їх на 

чотири категорі ї :  сильн і

(Strengths) і слабкі (Weaknesses) 

сторони діяльності, можливості

(Opportunities), що відкривають-

ся при реалізації планів,  та за-

грози (Threats), пов'язані з їх здій-

сненням. Результати мозкового 

штурму та обговорення було 

втілено у підсумкових виснов-

ках. 

Гендерно-сенситивний парламент 

Стратегічне планування роботи групи  

з гендерної сенситивності Парламенту 



 23 лютого підписано 

Меморандум про співпра-

цю між Міжфракційним де-

путатським об’єднанням 

«Рівні можливості» та Бюро з 

демократичних інститутів і 

прав людини ОБСЄ (OБСЄ/

БДІПЛ) 

 

 Меморандум підтвер-

джує і формалізує співро-

бітництво між БДІПЛ та МФО 

«Рівні можливості» для поси-

лення їх ролі в просуванні 

гендерної рівності в Україні. 

Меморандум спрямований на зміцнення партнерських відносин та погли-

блення діалогу із громадянським суспільством в широкому колі питань: зміцнен-

ня механізмів забезпечення гендерної рівності, підтримка гендерної проблема-

тики в законодавчому та по-

літичному аспектах, заохо-

чення і розширення участі 

жінок (в тому числі жінок, які 

належать до національних 

меншин) в суспільному 

житті, а також питання участі 

жінок в сфері безпеки, обо-

рони та миробудівництві. 

МФО «Рівні можливос-

ті» очікує ще більш активну 

співпрацю, маючи у спіль-

них планах проведення Мі-

жнародного жіночого фо-

руму та підготовку Кодексу етики депутатів з урахуванням гендерного компоне-

нту. 

Меморандум про співпрацю  

Підписано Меморандум про співпрацю з ОБСЄ 

(OБСЄ/БДІПЛ) 



7 лютого відбулась презен-

тація Альтернативної доповіді Упо-

вноваженого Верховної Ради 

України з прав людини Валерії Лу-

тковської про стан виконання Кон-

венції ООН про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок. 

Участь у заході взяли Ірина Гера-

щенко, Перший заступник Голови 

Верховної Ради, народна депутат-

ка, членкиня МФО "Рівні можливо-

сті", та Ірина Суслова, народна 

депутатка, Голова підкомітету з 

питань гендерної рівності і недис-

кримінації Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональ-

них відносин, членкиня МФО "Рівні можливості". 

Ірина Геращенко наголосила, що дані про ключові досягнення та експертні 

рекомендації, надані в Альтернативній доповіді, є особливо корисними напере-

додні 61-ої сесії Комісії ООН зі становища жі-

нок, у Нью-Йорку, де Україна має презенту-

вати здобутки у сфері гендерної рівності. 

«Прикро, що восени деструктивна позиція 

деяких депутатів, серед яких і члени українсь-

кої делегації в ПАРЄ, завадила нам ратифіку-

вати Стамбульську конвенцію, що є одним із 

ключових документів Ради Європи у сфері 

гендерної рівності. Але ми з колегами продо-

вжуємо наполегливо працювати в напрямку 

ратифікації Конвенції, яка стане важливим 

кроком до захисту українських жінок від на-

сильства та дискримінації», - підкреслила віце-спікер. 

Захід відбувся за участі представників міністерств та відомств, а також деле-

гатів від громадських та міжнародних організацій. 

Конвенція ООН про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок  

Презентація Альтернативної доповіді Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини  



Реформа на 2017-2018рр.  

  
 9 лютого за ініціативи Міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" 

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів для 

народних депутатів презентацію "Національної 

стратегії реформування системи інституцій-

ного догляду та виховання дітей на 2017-2018 

роки". 

 Жахлива статистика: 90% випускників інте-

рнатів не готові до життя в соціумі, 50% схильні 

до скоєння злочинів, 23% стають безхатченками. 

 На основі досвіду європейських держав 

пропонується реформувати цю систему, зро-

бити підхід до виховання дітей комплексним та 

стратегічним.  

 Мова йшла не тільки про дітей, які вихову-

ються без батьків, але й про дітей-інвалідів та їх 

сім'ї, про патронатне виховання та заходи з по-

передження неблагополуччя.  

 Одна з головних ідей реформи - переда-

ти відповідальність за послуги виховання дітей те-

риторіальним громадам: доступ до освіти та 

медицини, денний догляд, екстрене реагування та багато інших питань. 

 Народні депутати виявили неабиякий інтерес до піднятих питань та висло-

вили свою підтримку.  



Посольство Канади та Жіночий Конгрес 

 17 лютого співголови МФО "Рівні можливості" народні депутатки Світлана 

Войцеховська та Марія Іонова провели зустріч із Надєждою Єгай, Першим се-

кретарем Посольства Канади, та Юлією Кобою, аналітиком відділу міжнарод-

ного розвитку Посольства Канади. 

 Сторони обговорили концепцію проведення Українського жіночого конгре-

су, події, яка стане ключовою для налагодження зв'язків між народними депутата-

ми, Урядом, міжнародни-

ми організаціями, неуря-

довими представництва-

ми та українками з різних 

куточків нашої держави. 

 Співорганізаторів 

очікує багато роботи із 

підготовки заходу.  

Міжнародна організація праці 

 3 лютого відбулась зустріч співголови МФО "Рівні можливості" Світлани Вой-

цеховської та членкині МФО "Рівні можливості" Людмили Денісової із пані Маріко 

Учі, експерткою з питань праці та гендерної рівності Міжнародної Організації 

Праці (МОП), та Сергієм Савчуком, національним координатором МОП. 

 Сторони обговорили низку питань, в тому числі про рівні права жінок та чо-

ловіків у сфері кар'єри та працевлаштування, про невідповідність рівня заробіт-

них плат жінок на чоловіків на однакових посадах, а також дійшли згоди про не-

обхідність ратифікації Конвенцій МОП, предметом яких є материнство, праців-

ники із сімейними 

обов'язками та до-

машні працівники.  

 Учасники зу-

стрічі висловили спі-

льну позицію про по-

дальшу співпрацю та 

взаємну підтримку. 



Навчальний курс  

 31 січня розпочався спеціалізований навчальний курс "Аналіз державної 

політики та нормативно-правових актів на відповідність принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків" для працівників Апарату Верховної Ради України.  

На відкриття курсу були запрошені Світлана Войцеховська, народна депутатка, 

співголова МФО "Рівні можливості", Петро Боднар, Перший заступник Керівника 

Апарату Верховної Ради України - керуючого справами, Ігор Когут, директор 

Програми USAID Україна РАДА. 

 Пані Войцеховська висловила надію, що за результатами даного курсу бу-

де створено спеціальний підрозділ та будуть внесені зміни до гендерного аналі-

зу на рівні наукового управління, до посадових обов'язків та повноважень. "Наша 

спільна мета - щоб гендерний аналіз став не вийнятком, а обов'язком, на рівні 

експертизи на відповідність європей-

ському законодавству", - зазначила 

народна депутатка. 

 Олена Суслова, гендерний екс-

перт Програми РАДА, наголосила на 

вийнятковій актуальності та важливос-

ті навчання, яке триватиме до травня. 

Після закінчення учасники та учасниці 

отримають сертифікати, здіснять са-

мостійні завдання, розроблять спільну 

пропозицію змін. 



 Соціальна реклама 

 Відео на тему гендерно-

обумовленого насильства та протидії 

йому "Розірви коло: зупини вірус наси-

льства" було знято Фондом народона-

селення (за фінансової підтримки Уря-

ду США (U.S. Department of State: Bu-

reau of Population, Refugees, and Mi-

gration) та Уряду Великої Британії (DFID 

- UK Department for International Devel-

opment) задля підвищення обізнаності 

щодо гендерно-обумовленого наси-

льства та протидії йому.  

 Лише кожна третя жінка в Україні, яка постраждала від насильства, звер-

тається за допомогою.  

 Ми разом повинні розірвати круг насильства та перестати замовчувати іс-

нуючу проблему! 

 Ролик можна переглянути за посиланням: https://www.facebook.com/

rozirvykolo/videos/1082950188483583/ 
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 #КонвенціяВПодарунок  

 6-14 лютого пройшла онлайн-кампанія #КонвенціяВПодарунок до Дня за-

коханих, присвячена питанню протидії домашньому насильству в Україні. 

Amnesty International в Україні та Центр інформації про права людини разом з 

іншими організаціями громадянського суспільства закликали всіх охочих підт-

римати кампанію, публічно висловивши свою підтримку ратифікації Стамбуль-

ської конвенції.  

 В соціальних мережах під хештегом #КонвенціяВПодарунок: лідери та лі-

дерки думок, а також всі небайдужі записали короткі відеозвернення та зроби-

ли пости із закликами до парламентарів ратифікувати Стамбульську конвен-

цію. Адже саме Конвенція зобов’язує уряди вжити заходів для протидії домаш-

ньому насильству. 
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