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 Додаток 3 
до Порядку відбору  громадських 
організацій для надання фінансової 
підтримки з бюджету міста Києва 

 
Опис проєкту 

для реалізації у 2022 році 
 
«Аудит безпеки як шлях формування безпечного адаптованого простору 

міста» 
 
Назва громадської організації, яка подає проєкт  
 

Громадська організація «Спілка жінок міста Києва»______________________ 
 

 
1. Загальна інформація про громадську організацію: 
 
- дата створення: 23 липня 1993 року_____________________________________ 
- предмет діяльності: дотримання та реалізація прав, відстоювання можливостей 
жінок і чоловіків як запоруки успішного розвитку суспільства; відстоювання 
справедливих дієвих законів, програм та інших заходів, що забезпечують 
соціальну захищеність жінки, сприяють створенню реальних можливостей для 
самореалізації, що в свою чергу є основою розбудови держави. 
- структура та кількість: Президія, Правління, районні у місті Києві осередки, 
18 000 осіб. 
- джерела фінансування: благодійні внески, державна підтримка. 
- наявність ресурсів для виконання проєкту: організація в своєму складі має 
активних жінок та чоловіків; заключено меморандуми про співпрацю з рядом  
партнерських організацій, які практичними діями сприяють розвитку співпраці 
між громадою, державними та недержавними інституціями; в т.ч. шляхом 
організації/підтримки заходів, спрямованих на активізацію участі жінок у роботі 
суспільного механізму щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків; організація має в своєму складі ряд фахових експертів з питань 
здоров`я, в т.ч. психічного; творче об`єднання «Світлина»,  
що сприяє  виконанню поставленої мети і завдань проєкту, закріплених у 
Стратегії розвитку міста до 2025 року. 
- досвід реалізації заходів із залученням бюджетних коштів: організація системно 
отримувала фінансову підтримку на актуалізацію діяльності у реалізації проєктів. 
У 2021 році фінансування з бюджету м. Києва становило – 99,00 тис. грн.; у 2020 
році організація отримала 84,00 тис. грн., у 2019 р. – 45,00 тис. грн., у 2018 – 55, 
00 тис. грн., у 2017 – 15,0 тис. грн., у 2016 – 10,00 тис., грн., у 2015  - 10,00 тис. 
грн.  
 
2. Опис  та обґрунтування необхідності реалізації проєкту 
 

2.1. Мета проекту: оцінка міського простору на предмет його доступності, 
інклюзивності та недискримінації і подальше лобіювання питань з метою його 
облаштування із врахуванням потреб жінок та інших вразливих категорій 
населення. 



 Аудит проводиться методом спостереження, аналізу та оцінки об’єкта або 
території стосовно рівня їх безпеки для жінок і чоловіків та/або їх груп, який 
проводиться безпосередньо на об’єкті або території із залученням усіх 
зацікавлених сторін шляхом організації та проведення заходів по приверненню 
уваги до доступності та безпеки простору міста, підвищення рівня свідомості 
громадян стосовно безпечної інфраструктури міста та громадських місць 
перебування відповідно до Національного та міського планів дій з виконання 
Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». 
 
2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект: кияни різних соціальних груп, 
насамперед  жінки. 

Адже, за статистикою  саме жінки можуть потерпати від ризику нападу 
пізно ввечері та на неосвітлених ділянках вулиць.  

Тому, якщо безпечно для жінки, то, певно, буде безпечно для всього 
суспільства в цілому. 

Аудит територій дозволяє виявити ризики безпеки з точки зору сексуальних 
домагань а інших форм сексуального насильства по відношенню до жінок і дівчат 
в громадських просторах шляхом оцінки місцевої інфраструктури. 

Аудит територій є одним із кроків попередження сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства щодо жінок та дівчат у громадських місцях. 
 
2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект:  
недостатній рівень безпеки столиці та адаптації громадських просторів для 
безпечного користування всіма групами населення. 

Як правило міський простір орієнтований на чоловіка –  фізично сильного, 
здорового, не обтяжливого маленькими дітьми та їхніми потребами. Потреби 
жінок, людей з інвалідністю, батьків з дітьми та інших категорій населення 
зазвичай не враховувалися, тому у більшості міст України і до сьогодні жінки та 
дівчата не відчувають себе у безпеці та комфорті, практично не мають доступу до 
ключових об’єктів інфраструктури, отже, до повноцінного життя. 

Одним з інструментів досягнення рівних прав та можливостей жінок та 
створення місцевого простору дружнього до їхніх потреб є гендерний аудит.  
 Гендерний аудит оцінює здатність і можливість людини безперешкодно 
пересуватися по території власного місця проживання, отримувати доступ до 
потрібних послуг та особисту користь від них.  

Це досить простий та дієвий інструмент трансформації міста, переорієнтації 
його відповідно до вимог часу на таке, в якому жінки стають видимими, а їх 
потреби врахованими. 

Основою аудиту територій є відповіді на питання: 
- чи безпечно мені або моїм близьким повертатися пізно ввечері додому;  
- чи легко знайти за адресою в незнайомому місці будинок; 
- чи можна піднятися до власної квартири чи іншого потрібного місця з важкими 

речами, дитячим візочком тощо.  

2.2. План заходів з реалізації проєкту. 
 
Етапи 
реалізації 

Опис заходів для здійснення 
етапу 

Термін 
реалізації 
етапу 

Результати 
здійснення етапу 



Підготовчий Проведення організаційно-
оперативних нарад, зустрічей з 
партнерськими організаціями та 
районні осередки Спілки 
Проведення круглого столу 
«Аудит безпеки» 
(Деснянський район міста 
Києва) 

 
 
 
 
Січень-
лютий 

 
 
 
 
Підготовка 
платформи для 
проведення 
наступних етапів 
 

Проведення панельних дискусій 
з представниками активної 
громади щодо безпеки та 
доступності громадських місць. 
Визначення локальних проблем. 
(районні осередки Спілки 
спільно з ОСН) 

Березень-
квітень 

Підвищення рівня 
обізнаності 
населення 
стосовно 
механізму дії 
аудиту безпеки. 
 

 
 
 
 

Основний 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Просвітниць
кий етап, 
збір даних 

Проведення робочих зустрічей 
щодо правил формування 
робочих груп з проведення 
аудиту безпеки та можливості 
включення представників 
Спілки чи інших ГО до 
існуючих груп 

Квітень-
травень 

Поєднання зусиль 
громадського та 
державного 
сектору в питанні 
проведення 
аудиту безпеки 
територій 

 
Практичний 
етап 
 
 
 

Проведення навчальних 
семінарів щодо проведення 
аудиту безпеки 
(місці проведення уточняються) 

Червень-
серпень  

Освоєння 
інструментарію 
проведення 
аудиту безпеки  

 Проведення консультаційних 
семінарів щодо критеріїв 
проведення аудиту безпеки 
територій 

Серпень-
вересень 

Підвищення рівня 
обізнаності із 
виявлення 
недоліків та 
формування звітів 

 Висвітлення механізмів оцінки 
безпеки простору, залучення 
ОСН до вибору локацій. Вибір 
ділянок для проведення аудиту. 
 

Вересень Долучення 
громади як 
практичних 
користувачів до 
 аудиту безпеки   

Заключний 
етап 

Круглий стіл/прес-конференція 
із обговорення результатів та 
подальших кроків щодо 
втілення результатів проведення 
аудиту (інформування про 

Листопад Моніторинг 
проведеної роботи 



результати гендерного аудиту 
жінок, громади, представників/-
ць органів місцевої влади, 
депутатського корпусу) 

 
2.3. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 

ресурси тощо).  
Організація частково забезпечує тренерський та організаторський склад, 
технічний супровід вищезазначених заходів; благодійна підтримка заходів 
партнерами покриває 30,00 тис. грн. 
 
2.4. Очікувані результати реалізації проєкту: підвищення рівня обізнаності 
населення у питаннях безпеки та механізму дії аудиту безпеки; сприяння 
включенню проблемних питань до переліку аудиту безпеки з метою покриття 
потреб громади з метою створення моделі гендерно чутливого інклюзивного 
безпечного міського простору, вільного від будь-яких проявів дискримінації.. 

Планується охоплення аудиторії орієнтовно 50,00 тис. осіб. протягом року 
планується проведення не менше чотирьох аудитів із залученням громадськості та 
представників міської влади 
  Гендерний аудит дозволить виявити проблеми, що існують в міському 
просторі, а саме: місця, що потребують перевлаштування з урахуванням потреб 
кожної людини незалежно від статі, віку, стану здоров’я; приклади реклами, що 
містить ознаки сексизму; визначити шляхи вирішення цих проблем через 
використання ефективних інноваційних стратегій; залучити до активної участі 
представників та представниць місцевої громади; покращити соціально-
психологічний клімат міського простору через налагодження діалогу «влада —— 
громада»; в подальшому - розвинути та удосконалити інфраструктуру міського 
простору та сформувати позитивний імідж міста в очах міжнародної спільноти. 
 
2.5.  Можливість поширення досвіду реалізації проекту. 
 Організація має можливість висвітлення заходів у соціальних мережах, в т.ч. 
через мережу районних осередків та партнерських організацій; частина заходів 
супроводжуватиметься ЗМІ, що може збільшувати можливості для 
розповсюдження інформації та стати прикладом для інших.. 
 Цільова аудиторія проєкту не обмежена членами організації та буде 
відкритою для долучення до заходів. 
 
3. Кошторис проєкту 
 

№ 
п/п 

Назва статті витрат на реалізацію 
проекту 

Кількість
, од. 

Ціна за 
одиницю, грн. 

Вартість, грн. 

 Проведенння І етапу:    
1.  Складання опитувальника для 

фокус груп, проведення фокус 
груп; розробка мапи 
досліджень міського простору 

4 1600,00 6 400,00 

2.  Розробка інструментарію для 
проведення досліджень (бланк 

4 950,00 3 800,00 



Ilpoae4ennna I erarry:
l. CxraAaHns onr.rryBanrHr,rKa,qn,

Soryc rpyn, npoBeAeHH, Ooxyc
rpyn; po3po6xa Maru
.qocligxenr uicu<oro npocropy

4 1600,00 6 400,00

2. Po:po6xa incrpyrraenrapiro .qra
npoBeaeHH.f, goc;ri4Neur (6:raur
o6crexeHH{ Tepr.rropii, 6naHK
o6crexenru o6'ercry)

4 950,00 3 800,00

3. Ou:rara opeu.qlr npHMirqeHH, Am
npoae4ennr :axogin

3 6000,00 18 000,00

4. On:rara nocnyr rpeHepiB 3

HaBqaHH, aKTI.IBicroK Ta

aKrr.rBicriB (po6oqoi myru)

4 oc. l2 000,00
I roa x 1500,00
=4roAx2Ari

48 000,00

llpoeegeunur II erany:
5. flpoaegeuur 4oc.ri4xenr

uicr,xoro npocropy ra 36ip
.4aHI.Ix (onrara locnyr);

4 7 000,00 28 000,00

6. Ounara T pancnoprHl{x nocJryf 10 4500.00 45 000.00
7. Ilpug6anur :aco6ia

in.quai4yalruoro :axucry
(:axucui ruacru)

375 oa. 8,00 3 000,00

8. flpra6aHnr Kauurosapis 100 oa. 5 0,00 5 000,00
llpoaegenru III erany:

9. Auari: ganux; ni4roroara :airy
ra pospo6xa pexouengaqift ;
onpunroAHeHrxr pe:y.nrraria
KOMnTeKCHOTO f eHlepHOrO
ay.{Hry (3zulyqeHHr coqiororie
Ta eKcnepToK 3 feHAepHLIx
nuranr)

3 l2 000,00
roa x 1500,00

=6roa

27 000,00

10. Ilorirpa$ivua npo4yrcqir:
- ApyK aHKer, onuryBiurbHr.rKiB;
- :niry :a pesy.nrrarauu
npoBeAeHH.s ayArlriB

1000 oa. 20,00 20 00,00

1l InQpIuaqifi na uigrpur'rxa I
coqiarlnux uepeNix, po3cxJr(a
cepea 3MI

50
uoxa:is

316,00 15 800,00

3ararura cylta 220 000,0

f oloaa rpoualcrroi oprauisaqii
Cni:rr<a xinor lricra Kueaa
neqarKa

r,ctrr,[fiA
xIEo(

MICIA XI4r"",qd,a4 ,I. Mocra.rearo
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