


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

 
Опис проекту 

для реалізації у 2022 році 
 

Оцінка стану гендерної рівності/нерівності у м. Києві  
на основі дезагрегованих даних 

 
Назва громадської об’єднання, яка подає проект 
Громадська організація «Український центр соціальних реформ» 
 
1. Загальна інформація про громадське об’єднання 
 

- дата створення 31.05.2002 р. 
 

- предмет діяльності: комплексні довготривалі демографічні npoекти; 
проекти щодо гендерної рівності ‒ дослідження маскулінності: ставлення 
чоловіків до гендерно зумовленого насильства та гендерних cтepeoтиniв, 
дослідження економічної вартості гендерно зумовленого насильства, оцінка 
жіночого лідерства в STEM галузях; npoекmи щодо трудової міграції; nepшe 
Українське дослідження бідності, нерівності i розподілу доходів; оцінка 
ефективності привілеїв i соціальних виплат, моделювання державної підтримки 
бідного населення; медико-демографічне дослідження в Україні; нaціoнaльнe 
дослідження дитячої npaцi; дослідження nepexoдy молоді від навчання до 
роботи (з врахуванням гендерних аспектів проблеми) в Україні; аналіз впливу 
конфлікту на економіку та соціально економічне становище населення та його 
життєдіяльність на сході України; оцінки ситуації’ з внутрішньо 
nepeміщeними особами (BПO) у всіх областях України на nідmpимкy 
гуманітарних програм в країні. 
Eкcnepти ГО «Укpaїнcький центр coціaльниx реформ» плідно та в тісному 
зв’язку співпрацюють з урядовими та міжнародними організаціями в царині 
ЦСР, надають консультаційну допомогу та підтримку Державній службі 
статистики Укpaїни для розбудови її спроможності щодо збору та обробки 
гeндepнoї статистики. За їх участі розроблено та підготовлено нaціoнaльні 
доповіді «Цілі сталого розвитку для дітей Укpaїни» (2019), «Цілі сталого 
розвитку: Укpaїнa» (2017), «Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національні 
консультації» (2016). На nocтiйній основі ведуться дослідження, надаються 
консультації з метою досягнення Цілeй сталого розвитку в Україні. 
 

- структура та чисельність: голова організації, заступник голови, індивідуальні 
члени  
 

- джерела фінансування формуються з: 



• коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 
фінансової допомоги, спонсорської допомоги чи добровільних пожертвувань; 
• дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, 
державних цільових фондів, міжнародних фондів або в межах mexнічнoї чи 
благодійної, у тому число гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання 
цін на платні nocлyги, які надаються таким неприбутковим opгaнiзaціям або 
через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня 
таких цін; 
• благодійні внески і пожертвування, надані фізичними та юридичними 
особами в грошовій та натуральній формі; 
• спонсорські надходження та цільове фінансування окремих npoгpaм, 
грантів, міжнapoдниx та вітчизняних Організацій; 
• надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних 
пожертвувань, благодійних масових заходів, 
• цільові надходження на виконання благодійних npoгpaм; 
• інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 
 

- наявність ресурсів для виконання проекту: для виконання проекту наявні 
людcькі (eкcnepmи), mexнiчні pecypcи (приміщення, оргтехніка), нeoбxіднa 
ліmepamypa (методології, посібники) 
 

- досвід реалізацїі заходів із залученням бюджетних коштів: фінансову 
підтримку з бюджету міста Києва громадська організація не отримувала 
 
2. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту 
 
2.1. Мета проекту 
Виявлення найбільш значущих гендерних розривів (зокрема, у контексті впливу 
епідемії COVID-19 на ситуацію щодо гендерної рівності) в Києві, їх оцінка й 
аналіз динаміки та розробка рекомендацій щодо скорочення 
 
2.2. Цільова група, на яку спрямовано проект (з розподілом за статтю) 
Жінки та чоловіки, які проживають у місті Києві та окремі їх гpynи, вразливі 
щодо ризиків гендерної дискримінації, посиленого впливу наслідків епідемії 
COVID-19 тощо 
 
2.3. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект 
Проект спрямований на вирішення проблем гендерної нерівності та на 
забезпечення рівних npaв i можливостей чоловіків та жінок. 
Пандемія, спричинена поширенням вірусу COVID-19, і пов’язані з нею 
обмежувальні заходи наражають усі групи жінок та чоловіків на серйозну 
небезпеку втрати доходів і заощаджень, значно збільшують тягар 
неоплачуваної роботи з догляду, підвищують ризики домашнього насильства, а 
також посилюють уразливість тих, хто стикається з множинними формами 
дискримінації. 
Так, жінки, які отримують меншу заробітну платню та пенсії, а також 
стикаються з гендерною дискримінацією на ринку праці й тому загалом мають 
менше можливостей заощаджувати, є особливо ураженими під час пандемії 



COVID-19 і більше, ніж чоловіки, схильні очікувати гострої потреби економити 
на базових послугах за умови продовження обмежувальних заходів.  
COVID-19 посилив проблему гендерних стереотипів і патріархальних соціальних 
норм щодо ролей жінки та чоловіка в сім’ї, оскільки значне навантаження з 
хатньої та доглядової праці вдома покладається на жінок. Жінки, які працюють 
удома, вимушені поєднувати оплачувану працю, хатні справи та догляд за 
дітьми, що залишаються вдома через карантин у навчальних закладах. 
Під час карантину жінки та чоловіки з інвалідністю стикаються з браком 
доступу до потрібних товарів медичного та санітарно-гігієнічного 
призначення, з ризиками в разі потреби отримати медичну допомогу.  
Додаткові виклики постали перед жінками, зайнятими в медичній, соціальній 
сферах і сфері послуг, які не можуть перейти на дистанційну працю та змушені 
організовувати догляд за дітьми дошкільного й шкільного віку в контексті 
карантину. 
Пандемія COVID-19 і заходи, вжиті для її подолання, посилили існуючу 
нерівність і збільшили гендерні розриви в усіх сферах. Це призводить до 
диспропорційного впливу обмежувальних заходів на вразливі групи жінок та 
чоловіків. Проведення оцінки дозволить визначити певні позитивні дії 
врахування потреб вразливих груп в окремих сферах. 
В результаті проведеної оцінки будуть надані рекомендації місцевим органам 
влади та громадянському суспільству й партнерам з розвитку щодо заходів, які 
треба вжити ‒ з урахуванням потреб уразливих груп жінок і чоловіків ‒ для 
забезпечення рівних прав, а також підтримки відновлення після кризи, 
спричиненої пандемією. 
 
2.4. План заходів з реалізації проекту. 
 

Етапи реалізації Опис заходів для 
здійснення етапу 

Термін реалізації 
етапу 

Результати здійснення 
етапу 

Підготовчий етап Формування робочої 
команди та розгорнутого 
плану дій в двох напрямах: 
експертне обговорення та 
визначення індикаторів, за 
якими здійснюватиметься 
оцінка. 
Підбір кола експертів. 

лютий – 
березень 2022 р. 

Узгоджений план-графік 
реалізації проекту. 
Затверджений перелік 
індикаторів, визначених 
для аналізу. 
Сформована база 
залучених експертів. 

Систематизація 
та обробка 
гендерної 
статистики міста 
Києва за 2021 р. 

Узагальнення даних щодо 
демографічного стану 
міста, сфери зайнятості та 
доходів населення (2021 
р.), диференційованих за 
статтю, та ïx статистична 
обробка з метою оцінки 
гендерних відмінностей. 

квітень ‒ липень 
2022 р. 

Оцінки наявних гендерних 
розривів у соціально-
демографічній сфері 

Аналіз поточної 
гендерної 
ситуації в місті та 
її тенденцій 

Аналізування динаміки 
гендерних розривів, 
виявлення її чинників. 

серпень ‒ 
вересень 2022 р. 

Виявлені закономірності 
динаміки гендерних 
розривів в умовах впливу 
епідемії COVID-19 



Розробка 
пропозицій для 
формування й 
вдосконалення 
гендерної 
політики 

Розробка рекомендацій зі 
скорочення гендерної 
нерівності в місті на основі 
результатів проведеного 
аналізу, а також вивчення 
релевантного зарубіжного 
досвіду. 

жовтень ‒ 
листопад  
2022 р. 

Рекомендації до 
формування соціально-
економічної й гендерної 
політики в Києві, 
спрямованої на скорочення 
гендерної нерівності в 
умовах епідемії COVID-19 

 
2.5. Участь громадської організації в реалізації проекту (людські, фінансові 
pecypcи тощо): 
Проект реалізуватиметься силами eкcnepmів гpoмaдcькoї opгaнiзaцiї, які є 
фахівцями з визначеного напрямку. Наявні приміщення, обладнання та 
програмне забезпечення для проведення кабінетних досліджень. 
Для peaлізaцiї проекту передбачається залучення фiнaнcoвoї підтримки з 
бюджету міста Києва. 
 
2.6. Очікувані результати реалізації проекту: 
Оцінки стану гендерної рівності/нерівності за низкою індикаторів (зокрема, 
демографічних, рівня життя та стану сфери зайнятості) в Києві за 2021 р. та 
результати аналізу їх нoвimньої динаміки 
Рекомендації щодо скорочення найбільш значущих гендерних розривів та 
досягнення гендерного napumemy у pізниx сферах життєдіяльності населення 
міста Києва 
 
2.7. Можливість поширення досвіду реалізації проекту. 
Результати проекту можуть бути представлені та поширені серед інших міст, 
використані органами місцевого самоврядування, а також застосовані для 
створення цифрових платформ, розробки навчальних npoгpaм тощо. 
Отриманий досвід peaлізaції npoeктy можна інтегрувати у роботу Київського 
регіонального центру підвищення кваліфікації та Київського міського Центру 
гeндepної pівнocmі, запобігання та протидії насильству. 
 

3. Кошторис проекту 

№  
з/п 

Назва статті витрат на 
реалізацію проекту 

Кількість, 
од. 

Ціна за 
одиницю, 

грн. 

Вартість, 
грн. 

1 Адміністрування проекту    
Проектний менеджер 
проекту 

1 послуга 6 000,00х11 міс. 66 000,00 

Бухгалтер проекту 1 послуга 4 000,00х11 міс. 44 000,00 
Адміністративні послуги 
(послуги банку) 

6 міс. 5 000,00/міс. 30 000,00 

 Носії КЗІ для роботи з 
Казначейством (електронні 
ключі «Secure Token») 

3 шт. 950,00/шт. 2850,00 

2 Інформаційне забезпечення проекту   



Систематизація та обробка 
гендерної статистики міста 
Києва за 2021 р. 

1 послуга 70 000,00 70 000,00 

Аналіз поточної гендерної 
ситуації в місті та її 
тенденцій 

1 послуга 100 000,00 100 000,00 

Розробка пропозицій для 
формування й 
вдосконалення гендерної 
політики 

1 послуга 70 000,00 70 000,00 

Публічна презентація 
реалізації проекту із 
залученням ЗМІ в ІА 
«Укрінформ» 

1 послуга 20 000,00 20 000,00 

3 Технічне забезпечення проекту   

Поліграфічні послуги 1 послуга 50 000,00 50 000,00 

Дизайнерські послуги 
(візуалізація отриманих 
даних) 

1 послуга 90 000,00 90 000,00 

Заправка картриджів 1 послуга 10 000,00 10 000,00 

Потреба 552 850,00 
Загальна сума 552 850,00 

 
 
 
 
 
 
Підпис керівника громадської організації ______________________ (П.І.Б.) 
Печатка громадської організації 





































ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ЛІБАНОВА ЕЛЛА МАРЛЕНІВНА від
15.11.2021 за кодом 575040117498 станом на 15.11.2021 12:29:38 відповідно до наступних критеріїв
пошуку:

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 26189638

До документу внести:
Відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до
сфери управління якого належить юридична особа публічного права або
який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у
відповідній юридичній особі

Мета діяльності громадського формування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа,
або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) її засновника

Місцезнаходження юридичної особи

Види діяльності

Назви органів управління юридичної особи

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які
можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати
договори, тощо

Відомості про членів керівних органів

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір
частки кожного із засновників (учасників)

Вид установчого документа

28396999 Стор. 1 з 6



Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
(крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)

Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське
формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого
документа іншого громадського формування

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому
Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих
спілок – для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до
набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому
числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про
комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про
строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для
заявлення кредиторами своїх вимог

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі
про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника
майна, керуючого санацією

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована
юридична особа

Дані про юридичних осіб – правонаступників

Відомості про заборону діяльності громадського формування

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним
державним реєстром та інформаційними системами державних органів

Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання
його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть
керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені
юридичної особи

Дані про символіку
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Дані про хронологію реєстраційних дій

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ", ГО
"УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ РЕФОРМ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
26189638

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить
юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними
правами держави у відповідній юридичній особі:
Відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 01032, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 60,
кімната 810

Види економічної діяльності:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
(основний);
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ., Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 0

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі
відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну
особу:
Відомості відсутні
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Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
ЛІБАНОВА ЕЛЛА МАРЛЕНІВНА - керівник
ЛІБАНОВА ЕЛЛА МАРЛЕНІВНА
ГРИГОР'ЄВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):
0,00 грн.

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата державної реєстрації: 31.05.2002 Дата запису: 13.12.2005 Номер
запису: 10701200000015993

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення
щодо припинення юридичної особи:
Відомості відсутні

Відомості про комісію з припинення:
Відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або
органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами
своїх вимог:
Відомості відсутні

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо
припинення юридичної особи:
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство,
санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією:
Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб-правонаступників:
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Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Витяг про юридичну особу (портал), 13.07.2021 09:27:47, 27420919,
ЛІБАНОВА ЕЛЛА МАРЛЕНІВНА

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
04.06.2002, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

06.06.2002, 29627, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані
про взяття на облік як платника податків)

11.09.2013, 03-65720*, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, 1,
(дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу,
13.12.2005 00:00:00, 10701200000015993, Дюкова Л.В., Печерська районна
у місті Києві державна адміністрація

Виправлення помилок, 31.07.2007 09:57:58, 10707770001015993, Дюкова
Л.В., Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 31.07.2007 09:59:37,
10701060002015993, Дюкова Л.В., Печерська районна у місті Києві
державна адміністрація

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою,
23.06.2012 12:33:20, 10701690003015993, Карташова М.П., Печерська
районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 27.12.2012
10:50:45, 10701070004015993, Зміна видів економічної діяльності
юридичної особи. Зміни видів діяльності., Мосендз М.Ю., Печерська
районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою,
22.07.2013 15:05:06, 10701690005015993, Демешко В.В., Печерська
районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
10.09.2013 14:12:30, 10701050006015993, Зміна місцезнаходження
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юридичної особи (у разі зазначення його в установчих документах).,
Шентак Л.В., Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Виправлення помилок, 30.09.2013 11:00:26, 10747770007047004, Лінцова
В.Ю., Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 27.07.2015 10:05:38,
10741060008047004, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною
особою., Павленко І.М., Шевченківська районна в місті Києві державна
адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи,
02.09.2016 19:11:30, 10741050009047004, Інші зміни., Пасічник Т.В.,
Головне територіальне управління юстиції у м. Києві

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 19.07.2019
14:50:14, 10741070010047004, Зміна фізичних осіб або зміна відомостей
про фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії
від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.,
Вержбицька І.Ю., Головне територіальне управління юстиції у м. Києві

Інформація для здійснення зв'язку:
2808210, 2355514

Дата та час формування витягу:
15.11.2021 12:30:20

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться
у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та
зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна
реєстрація.
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