
                                                                                                       
 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ  П’ЯТА  СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

від  13 грудня 2013 року        №  363 

смт. Голованівськ 

 

Про затвердження районної  

програми з утвердження гендерної  

рівності на період до 2016 року 

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

26 вересня 2013 року №717 «Про затвердження Державної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 

року» 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  районну  програму з утвердження гендерної рівності на 

період до 2016 року (далі – Програма) (додається). 

 

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним 

органам міністерств і відомств, які визначені відповідальними за виконання 

Програми: 

забезпечити безумовне виконання основних показників Програми та 

програмних заходів відповідно до встановлених термінів; 

надсилати раз на півроку до 10 числа місяця, що настає за звітним 

періодом управлінню соціального захисту населення інформацію про стан 

виконання Програми для узагальнення та подання до департаменту соціального 

захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань охорони здоров‘я, материнства, дитинства, соціального 

захисту та соціального забезпечення населення.  

 
 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Голованівської 

районної ради 

від 13 грудня 2013року 

№ 363 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА  

з утвердження ґендерної рівності на період до 2016 року 
   

І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
  

            Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства та держави є важливою умовою й гарантією утвердження 

демократії в Україні та запорукою її європейської інтеграції. Формування та 

регулювання державної політики з утвердження гендерної рівності 

здійснюється у відповідності з міжнародними зобов’язаннями і законодавством 

України. 

 

 Діючі механізми та інструментарії забезпечення гендерної рівності 

в Україні досі залишаються недосконалими. Це не дозволяє значною мірою 

протидіяти ґендерній нерівності, викорінити існуючі стереотипи щодо ролі 

жінок і чоловіків у суспільстві, а також у повному обсязі досягти цілей 

державної політики щодо створення умов для реалізації рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

 

             Досягнення рівності між жінками і чоловіками є однією з передумов 

забезпечення стабільного розвитку українського суспільства на засадах 

демократії. 

 

Дискримінація за ознакою статті спостерігається і в усіх сферах життя 

українського суспільства. До районної ради шостого скликання обрано 46 

депутатів, з яких 14 жінок.  Питома вага жінок – депутатів 30,4 відсотка.  

 

             Представництво жінок в органах державної влади є одним із 

індикаторів демократичного суспільства. Маючи однаковий з чоловіками 

рівень професіоналізму, жінки «зупиняються» у кар’єрному рості частіше на 

рівні виконавців або, у кращому випадку, стають заступниками. 

               

Статистика свідчить, що серед керівників місцевих органів виконавчої 

влади присутність жінок зменшується із збільшенням категорій – тобто на 

посадах шостої категорії спостерігається збільшення присутності жінок. 

 

              Заробітна плата жінок майже на третину менша, ніж чоловіків, 

безробітних жінок значно більше, ніж безробітних чоловіків. Жінка працює 

фактично  на 4 – 6 годин більше, ніж чоловік, проте праця у домашньому 

господарстві не враховується як продуктивна. 



             Тривалість життя чоловіків у середньому на 12 років менша, ніж у 

жінок. Такі хвороби, як туберкульоз, алкоголізм, наркоманія, і таке явище, як 

суїцид, панують переважно в чоловічому середовищі. 

  

ІІ. Мета Програми 
  

             Метою Програми є створення умов для поліпшення ґендерної ситуації в 

районі, забезпечення реалізації рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 

незалежно від статевої приналежності. 

  

ІІІ. Шляхи та засоби розв’язання проблеми 
  

              Проблему передбачається розв’язати шляхом: 

- формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення ґендерної 

рівності; 

- підтримки громадських ініціатив, спрямованих на формування ґендерної 

культури, подолання установлених стереотипів щодо ролі та місця жінок у 

суспільстві; 

- здійснення моніторингу та аналізу забезпечення рівності жінок і чоловіків у 

районі; 

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх 

форм   дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок 

і чоловіків у сім’ї та суспільстві; 

- забезпечення включення ґендерної складової до програм соціально-

економічного розвитку регіонів та галузей, а також дотримання ґендерної 

рівності під час вирішення кадрових питань. 

   

ІV. Основні завдання і заходи Програми 

  

               Основним завданням Програми є розв’язання проблеми ґендерної 

нерівності в суспільстві на районному рівні. 

               Заходи щодо реалізації Програми наведено у додатку. 

  

V. Очікувані результати, ефективність Програми 
  

              Реалізація Програми дасть можливість досягти наступних результатів: 

- поширенню серед населення теоретичних знань з гендерних питань; 

- створити умови для підвищення рівня економічної незалежності жінок і 

чоловіків та для запобігання будь-яким формам дискримінації у сфері 

економіки і праці; 

- підвищити рівень обізнаності громадськості щодо негативних наслідків 

ґендерних стереотипів для життя людей; 

- врахувати концепцію ґендерної рівності в системі освіти; 

- залучити до активної участі заклади культури і мистецтва у формуванні 

ґендерної культури суспільства; 

- сприяти завдяки національному механізму запобігання та протидії 

ґендерному насильству формуванню суспільного неприйняття будь-яких форм 



насильства, забезпечувати необхідну допомогу жертвам насильства та 

впровадити програми реабілітації кривдників; 

- підвищення рівня соціально-правового захисту жінок і чоловіків; 

- забезпеченню рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у 

працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищення кваліфікації та 

перепідготовці, провадженні підприємницької діяльності, поєднанні трудової 

діяльності з виконанням сімейних обов’язків. 

  

VI. Обсяги та джерела фінансування Програми 

  

             Реалізація Програми передбачається за рахунок коштів районного 

бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, виходячи з їх фінансових 

можливостей та позабюджетних надходжень. 

             Загальний обсяг фінансування Програми складає 7500 грн., з яких  7500 

грн. з районного бюджету, в тому числі: 

  

Рік тис. грн. 

2014 2,5 

2015 2,5 

2016 2,5 

            Обсяги коштів з районного бюджету та органів місцевого 

самоврядування визначаються за рішеннями відповідних місцевих рад. 

  

VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
  

            Координація і контроль за ходом виконання Програми здійснюється 

управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


