Додаток до листа
№ 051/14041-004/1 від 22.01.2020
Інформація про стан виконання
Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
у ІІ півріччі 2020 року у місті Києві
Найменування
завдання

Найменування заходу

Короткий зміст проведених на місцевому рівні заходів

Найменув
ання
показника
(кількість
заходів/
кількість
учасників
заходів)

1

2

3

4

I. Удосконалення нормативно-правової бази, механізму проведення гендерно-правової експертизи та впровадження
статистичних показників у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
2. Урахування
2) здійснення заходів
Внесено зміни до Порядку розроблення, затвердження та виконання
гендерного
щодо включення до
міських цільових програм у місті Києві, затвердженого рішенням Київської
компонента у
програми соціального
міської ради від 29.10.2009 №520/2589, якими включено гендерний
програмах
та економічного
компонент до міських цільових програм. У структурі міських цільових
економічного і
розвитку та програми
програм передбачено окремий розділ «Аналіз впливу заходів програми на
соціального
зайнятості населення
соціально-економічне становище різних категорій жінок та чоловіків, а
розвитку
гендерного компонента також на забезпечення гендерної рівності», який повинен містити
інформацію щодо цільових груп, на задоволення інтересів яких спрямовані
заходи програми, існуючих проявів нерівності між жінками та чоловіками
або конкретні проблеми, які мають жінки та чоловіки і які можуть бути
вирішені в рамках цієї міської цільової програми, впливу заходів програми
на гендерну рівність, на задоволення потреб жінок та чоловіків. На
сьогодні діючі міські цільові програми є гендерно нейтральні.
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3.
Удосконалення
механізму
проведення
гендерноправової
експертизи

4. Розширення
переліку
статистичних
показників за
ознакою статі з
розбивкою за
іншими
основними
ознаками (вік,
місце
проживання,
інвалідність,
соціальноекономічний
статус тощо)

2
2) визначення осіб,
відповідальних за
проведення гендерноправової експертизи під
час розроблення
нормативно-правових
актів міністерств,
інших органів
виконавчої влади та
актів органів місцевого
самоврядування,
здійснення їх
спеціальної підготовки
2) розроблення та
розповсюдження
статистичноаналітичних матеріалів
(гендерних портретів,
інфографіки) з питань
рівності прав та
можливостей жінок і
чоловіків
3) підготовка
регулярних
статистичноаналітичних матеріалів
щодо стану
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків в
областях, районах,
містах (гендерних
портретів, інфографіки)

3
У структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) наказом визначено
відповідальних осіб за проведення гендерно –правової експертизи під час
розроблення нормативних актів підрозділів.

4

Продовжується робота за підтримки інститутів громадянського суспільства
над гендерним паспортом міста Києва. 10 вересня 2020 року в Укрінформ
відбулася публічна презентація та обговорення на тему: «Гендерний
паспорт Києва – інструмент реалізації політики рівних можливостей», на
якій представлено І частину документа – статистичну.
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На постійній основі проводиться моніторинг показників заробітної плати
по м. Києву з урахуванням гендерної складової.
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5) підготовка
статистичного збірника
“Жінки та чоловіки в
Україні” та розміщення
його на офіційному
сайті Держстату

3
Головним управлінням статистики у м. Києві підготовлено статистичні
збірники «Дві половинки. Чоловік та жінка» та «Жінки та чоловіки у м.
Києві»
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II. Підвищення професійного рівня державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
5. Зменшення
гендерного
дисбалансу у
сфері державної
служби та
управління
людськими
ресурсами

1) проведення для
державних службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування,
працівників державних
підприємств, установ
та організацій навчань
з питань рівності прав
та можливостей жінок і
чоловіків та
застосування
тимчасових
спеціальних заходів
2) проведення для
галузевих спеціалістів
методичних навчань з
питань проведення
гендерного
портретування,
протидії дискримінації
за ознакою статі,
застосування
позитивних дій та

Постійно діючий тематичний семінар за загальною професійною
(сертифікатною)
програмою
підвищення
кваліфікації
«Розвиток
професійних компетентностей державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування», до якого включено розгляд теми «Ґендерна
політика в системі публічного управління» (охоплено 254 осіб).
Навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення
кваліфікації «Ґендерна політика в публічному управлінні України та країн
ЄС» (грудень 2020 року, охоплено 43 особи).

173 осіб

В рамках підписаного Меморандуму між
виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та
Представництвом Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні від
9.10.2019 № 14 відбувся 4-х модульний навчальний курс з підготовки
експертів/-ок – консультантів/-ок з питань розбудови муніципальної
системи запобігання та протидії домашньому насильству, (жовтеньлистопад 2020 року, охоплено 4 особи);
- тренінги для працівників медичної галузі «Правове регулювання
протидії насильства»;
- навчальні семінари для фахівців із соціальної роботи Центру
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2
інших питань
забезпечення гендерної
рівності
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соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді «Організація надання послуг
особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за
ознакою статі»;
- тематичний сертифікований семінар «Підготовка спеціалістів Служб у
справах дітей та сімї районних у місті Києві державних адміністрацій з
питань запобігання та протидії домашньому насильству/насильству за
ознакою статі та протидії торгівлі людьми» (охоплено 25 осіб). Під час
роботи в групах були відпрацьовані алгоритми взаємодії відповідно до
повноважень суб’єктів, які задіяні до виконання заходів з запобігання та
протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі із
застосуванням кейс – менеджменту.
- навчальні семінари, тренінги тощо для суб’єктів, що здійснюють
заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та /або
насильству за ознакою статі». Впродовж звітного періоду, з урахуванням
обмежувальних заходів, пов’язаним із попередження розповсюдження
коронавірусної інфекції (COVID-19), в форматі офф/онлайн, проведено 40
навчальних семінарів, якими охоплено 940 осіб (фахівців, які задіяні до
реалізації заходів із запобігання та протидії домашньому насильству в тому
числі дільничні офіцери поліції);
Для спеціалістів мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді з метою підвищення їх професійної компетенції з питань надання
соціальних послуг сім’ям, в яких існує проблема насильства, проведено
17 навчальних та методичних заходів, якими охоплено 228 спеціалістів.
4) включення до
Доведено до відома структурних підрозділів необхідність включення до
Типового порядку
завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості
проведення оцінювання службової діяльності державного службовця таких показників, як гендерна
результатів службової
чутливість до виявлення проблем, використання гендерної статистики,
діяльності державних
проведення гендерного аналізу та моніторингу відповідно до
службовців,
компетентностей державних службовців категорій “А”, “Б”, “В”
затвердженого
(наприклад, передбачені такі показники як, використання гендерної
постановою КМУ від
статистики, проведення гендерного аналізу та моніторингу).
23.08. 2017 р. № 640,
таких показників, як
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гендерна чутливість до
виявлення проблем,
використання
гендерної статистики,
проведення гендерного
аналізу та моніторингу
відповідно до
компетентностей
державних службовців
категорій “А”, “Б”, “В”
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III. Протидія дискримінації за ознакою статі та дискримінації більше ніж за однією ознакою
7.
Удосконалення
механізму
реалізації права
на захист від
дискримінації за
ознакою статі та
дискримінації за
кількома
ознаками,
однією з яких є
ознака статі,
розгляду
випадків такої
дискримінації та
вжиття
відповідних

1) забезпечення
розгляду звернень
громадян за фактами
дискримінації за
ознакою статі та
надання допомоги

Для розгляду питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці 18 заходів
щодо запобігання домашньому насильству, гендерної рівності та протидії
688
торгівлі людьми в місті Києві, розпорядженням виконавчого органу консульта
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
цій
01.09.2016 року № 795 створена Київська міська координаційна рада з
питань запобігання насильству в сім’ї, ґендерної рівності та протидії
торгівлі людьми (із змінами). Питаннями до розгляду впродовж звітного
періоду було визначено: налагодження дієвої взаємодії суб’єктів, що
реалізують заходи державної політики із запобігання та протидії
домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі на районних
рівнях та діяльність районних координаційних рад з питань запобігання та
протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми та ґендерних
питань.
З урахуванням введення ряду обмежувальних заходів, пов’язаним із
попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції (COVID-19)
на території міста Києва, впродовж 2020 року було проведено 18 засідань
координаційних рад (на міському та районних рівнях).
Продовжила роботу Київська міська служба «телефону довіри» 15-00 (з
мобільного), 044-272-15-00 (зі стаціонарного телефону), в рамках роботи
якої психологи Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання
та протидії насильству на умовах анонімності проводять консультації
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4) визначення серед
державних службовців
та посадових осіб
органів місцевого
самоврядування
відповідальних за
розгляд скарг та
надання допомоги
постраждалим від
дискримінації за
ознакою статі
7) надання підтримки
молодіжним та
дитячим громадським
організаціям у
реалізації їх проектів з
урахуванням принципу
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків
8) проведення
інформаційних
кампаній, спрямованих
на запобігання та
протидію

3
згідно із запитами, записують на індивідуальні консультації та
забезпечують переадресацію до інших інституцій. Проведено 688
консультацій, в тому числі за фактами дискримінації.
Крім цього, у м. Києві функціонує Київський міський центр соціальнопсихологічної допомоги, який надає допомогу в умовах цілодобового та
денного стаціонару, а також консультує телефоном; соціальна квартира для
вагітних та матерів з дітьми раннього віку в складних життєвих обставинах

4

Завдання із здійснення координації діяльності суб’єктів, що здійснюють
заходи у сфері запобігання та протидії насильству, а також забезпечення
здійснення таких заходів у м. Києві покладено на Службу у справах дітей
та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та управління/відділу у справах дітей та сім’ї
районних в місті Києві державних адміністрацій.

У 2020 році відповідно до Міського конкурсу проєктів розроблених
молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких
надається фінансова підтримка з бюджету міста Києва, 35 проєктів для
дітей та молоді на загальну суму 2 112 000,00 грн: проєкти спрямовані на
залучення як осіб жіночої, так і чоловічої статі

У рамках Міжнародної акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада
до 10 грудня з метою привернення уваги громадськості до проблем
насильства, задля підвищення обізнаності киян та гостей столиці з питань
протидії домашньому насильству та формування нетерпимого ставлення до
будь-яких форм насильства проведено:

25
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дискримінації та
насильства за ознакою
статі
(кількість проведених
кампаній, у тому числі
розрахованих на
чоловіків,
кількість виготовлених
матеріалів)

3
- інформаційний перформенс «Не мовчи про важливе» (Служба у
справах дітей та сім’ї КМДА у співпраці з Київським міським центром
сім’ї «Родинний дім», Київським міським центром соціальних служб та
співробітниками підрозділів дільничних офіцерів поліції та ювенальної
превенції Національної поліції столиці). На місці проведення заходу
учасники робили фотографії сцен захисту і викладали їх у соціальних
мережах із хештегом #НеМовчиПроВажливе. Під час акції відбувалося
розповсюдження інформаційних матеріалів із зазначенням номерів
«гарячих» ліній із запобігання домашнього насильства та інформування
про органи та установи, які надають допомогу особам, що постраждали від
домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також, реалізують
програми для кривдників. Акція #НеМовчиПроВажливе розкриває тему
гендерно обумовленого та домашнього насильства за допомогою сучасної
молодіжної технології перфомансу. Такі активності відбулися протягом
Акції в Голосіївському, Деснянському та Подільському районах міста
Києва з дотриманням норм і протиепідемічних заходів;
- льодовий перфоменс «Зруйнуємо насильство разом»(Київський міський
Центр гендерної рівності, запобігання та протидія насильству, 25.11.2020,
парк І.Котляревського, охоплено понад 50 осіб офлайн). Проведення
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заходу транслювалося на офіційній сторінці Центру у Фейсбук, а також
на каналі ТРК «Київ»;
- за підтримки партнерських громадських організацій столичною
мережею центрів соціальних служб було організовано та проведено 20
інформаційних заходів, розповсюджено близько 2423 екземплярів
друкованої продукції;
- інформаційно-роз’яснювальна кампанії у соціальній мережі Facebook на
офіційній сторінці Київського міського Центру роботи з жінками щодо
протистояння різним видам насильства, роботи цілодобової служби
довіри.
Також з метою широкого інформування громадян з питань попередження
домашнього насильства, жорстокого поводження з дітьми на офіційних
субвеб-сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій
розміщуються та постійно оновлюються інформаційні матеріали про
проведені заходи із зазначених питань. Також, на сайтах установ та
організацій, що дотичні до вирішення зазначених проблем, є довідкова
інформація, куди, у разі необхідності, можна звернутися за допомогою з
проблемою домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми.
8. Покращення
На офіційних Інтернет порталах структурних підрозділів
1) проведення заходів з
становища груп інформування
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
населення, які
адміністрації) - Департамент соціальної політики, Департамент охорони
внутрішньо
страждають від переміщених осіб щодо здоров’я, Департамент освіти і науки - розміщується інформація щодо
дискримінації
допомоги зазначеним категоріям населення міста Києва.
можливостей доступу
більше ніж за
Також інформація щодо послуг сім’ям ВПО розміщена на Єдиному
до медичних, освітніх,
однією ознакою, соціальних послуг,
державному
веб-порталі
відкритих
даних
за
посиланнями:
включаючи
https://data.gov.ua/dataset/632baea1-ba0a-4a4d-aac4-b3f0bfb28ef1.
зайнятості та
правосуддя тощо
ознаку статі
Центром правової допомоги киянам, районними управліннями праці
та соціального захисту населення надаються юридичні консультації і
роз’яснення багатьох питань чинного законодавства та нормативноправових актів.
При районних в місті Києві державних адміністраціях утворено та
функціонують координаційні комісії по роботі з сім’ями, переміщеними із
зони проведення антитерористичної операції. Під час організації та
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проведення
координаційних
комісій
районними
державними
адміністраціями була відпрацьована співпраця з громадськими,
волонтерськими, релігійними, благодійними організаціями.
З метою соціальної підтримки та забезпечення доступу до
соціальних послуг за місцем проживання переселених громадян постійно
проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота у місцях компактного
проживання переселенців на території міста Києва, зокрема:
Голосіївський район: вул. Костанайська, 6 (гуртожиток), де
постійно проживає 58 дорослих та 11 дітей.
Оболонський район: КП «Київпастранс», вул. Юнкерова, 9/13 –
118 осіб; пансіонат «Джерело» Пуща-Водиця, вул. Курортна, 4 – 115 осіб,
у тому числі, 41 дитина та 12 осіб похилого віку.
- Подільський район: вул. Дачно-Білицька 28 – 3 дорослих.
- Святошинський район: вул. Львівська, 25 - 5 дорослих.
- Шевченківський район: дитячий спеціалізований санаторій «Салют»,
вул. Гоголівська, 26/28 – 53 дорослих та 7 дітей.
В межах пілотного проекту Управління освіти Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації та батьківської спільноти
«Батьки-ІНФО» надається інформаційно-роз’яснювальна та практична
допомога батькам із числа переселенців. Зокрема: «Проблеми інтеграції
дітей, які опинилися в нових соціокультурних умовах», «Шляхи
подолання суспільних упереджень та стереотипів щодо внутрішніх
переселенців». В межах проведення заходів в рамках Всеукраїнського
проекту «Інтеграція через діалог» здійснювалось сприяння та підтримка
волонтерської діяльності учнівської молоді.
Територіальними центрами соціального обслуговування м. Києва
надаються соціальні послуги, а саме: натуральна допомога, соціальномедична реабілітація, створено банк одягу. Територіальні центри активно
співпрацюють зі Спілкою Самаритян України Київського об’єднання
щодо забезпечення реалізації проекту з надання допомоги громадянам, які
переселилися з тимчасово окупованих територій та проведення
антитерористичної операції. Починаючи з квітня 2015 року на базі
Територіальних центрів надається допомога у вигляді продуктових
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наборів.
Управління праці та соціального захисту населення м. Києва
забезпечують
внутрішньо
переміщених
осіб
технічними
та
індивідуальними засобами реабілітації, ортопедичним взуттям, засобами
гігієни, санаторно-курортними путівками, забезпечують оформлення
документів до будинків-інтернатів.
В закладах охорони здоров’я міста Києва забезпечено безкоштовне
надання медичної та психологічної допомоги громадянам, які прибули до
міста Києва з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції; розміщено оголошення із зазначенням
інформації щодо маршруту пацієнта при взятті його на облік та
контактними даними заступників директорів та реєстратури, а також
оголошення щодо сприяння мешканців м. Києва в наданні допомоги з
тимчасового проживання населенню, яке переселилося з тимчасово
окупованої території України. У Департаменті охорони здоров’я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) призначено відповідальну особу (координатора) щодо
організації медичної допомоги мешканцям, які прибули у місто Київ для
тимчасового проживання в зв’язку з нестабільною ситуацією в Україні.
Роз’яснювальна кампанія з інформування територіальної громади
м. Києва щодо надання соціальних послуг та соціальної підтримки
переселеним громадянам здійснює також Київський міський центр
соціальних служб (КМСЦ).
На Офіційному сайті м. Києва у постійній рубриці «Міські сервіси»
розділів «Пільги, субсидії та соціальний захист/Сім’ям» розміщено
інформацію щодо безоплатної допомоги сім’ям, дітям та молоді столиці,
яку надають ЦСС та щодо послуг внутрішньо переміщеним особам за
посиланням:
https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/simiam/de_mozhna
_otrimati_bezoplatnu_dopomogu_simyam_dityam_ta_molodi_stolitsi/.
Також інформація щодо послуг та здійснення соціальної роботи з
сім’ями ВПО, в тому числі виготовлена раніше інфографіка щодо статусу
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів,
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розміщувалась у Facebook на офіційній сторінці мережі центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва, яку веде КМСЦ
(https://www.facebook.com/Мережа-центрів-соціальних-служб-для-сімїдітей-та-молоді-м-Києва),
у
групах
мережі
ЦСС
м. Києва
(https://www.facebook.com/groups/kmcsssdm) та «Фахівці соціальної
роботи» (https://www.facebook.com/groups/2010221709225303/) розміщено
46 повідомлень, якими охоплено 16977 осіб. На сторінках інших
(партнерських) організацій розміщено 42 повідомлення ЦСС, які охопили
13014 осіб. Інформація щодо допомоги ВПО активно поширюється у
соціальній мережі районними центрами соціальних служб м. Києва,
партнерськими організаціями, державними та комунальними установами
(32 повідомлення, якими охоплено 2166 особи). На сайті мережі центрів
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва (http://ssm.kiev.ua) в
окремому постійному розділі щодо допомоги внутрішньо переміщеним
особам (оновлення розділу) та в новинах – 5 матеріалів, якими охоплено
4550 осіб.
Столичною службою зайнятості продовжується робота щодо
організації зайнятості ВПО, підвищення рівня їх працевлаштування. При
зверненні вищезазначених осіб до служби зайнятості міста здійснюється
адресний та індивідуальний підхід до кожного громадянина.
В профінформаційних секторах районних філій столичної служби
зайнятості в комп’ютері вільного доступу для безробітних, в тому числі
для ВПО, розміщена актуальна інформація щодо особливостей стану ринку
праці, пошуку роботи, соціальних гарантій, психологічних порад тощо.
Також розміщується інформація про соціальних партнерів, громадські та
волонтерські організації, які займаються вирішенням проблемних питань
вищезазначених категорій осіб.
Протягом 2020 року послуги Київського міського центру зайнятості
отримали 2,3 тис. ВПО, зо мали довідку про взяття на облік, з ним мали
статус безробітного 2 тис.осіб.
Професійне навчання пройшли 41 безробітний з числа ВПО;
«епдровий документообіг», «діловод», «консультант з маркетингу» ,
«водій». «юрист» та інші. Працевлаштувалися 538 ВПО.
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6) проведення заходів з
надання дівчатам та
жінкам з ВІЛінфекцією/ СНІДом, а
також тим, які
вживають наркотики,
послуг з протидії
дискримінації за
ознакою статі

7) надання безоплатної
правової допомоги
дівчатам та жінкам,
зокрема з інвалідністю,
із сільської місцевості,
жінкам похилого віку

3
Комунальні засоби масової інформації м. Києва, зокрема, «Вечірній Київ»
та офіційний вісник Київської міської ради «Хрещатик», телеканал «Київ»,
радіостанція «Голос Києва 98FM» забезпечують висвітлення заходів щодо
підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які
переселилися з тимчасово окупованої території України.
У рамках реалізації заходів спеціалізованого формування «Служба
соціально-профілактичної роботи»
протягом 2020 року безкоштовні
послуги з профілактики отримали 3144 молодих людей, з них: 227індивідуальні, 3144 – групові.
Отримувачами соціальних послуг комунальних установ «Київський
міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих та «Київський міський
лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді», у ІІ півріччі
2020 року стали 919 жінок/дівчат, які живуть з ВІЛ-інфекцією )протягом
2020 року – 1889 жінок/дівчат).
В окремих закладах охорони здоров’я розміщено інформаційні
матеріали на інформаційних стендах в рамках співпраці з благодійною
організацією «100 відсотків життя. Київський регіон» та проведено тренінг
з питань протидії дискримінації осіб, які вживають наркотики, під час
надання медичної допомоги.
З метою своєчасної діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу в закладах
охорони здоров’я проводиться безоплатне обстеження швидкими тестами
осіб обох статей, які вживають наркотики.
Жінкам та дівчатам з ВІЛ-інфекцією/СНІДом медичні послуги
надаються в повному обсязі відповідно до медичних показань.
Проведення АРТ-терапії, діагностичних обстежень, супровід та
контроль за пацієнтами з ВІЛ-інфекцією/СНІДом забезпечується без
дискримінації за ознакою статі.
Безоплатна правову допомога надається через у КП Київської міської ради
«Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих
обставинах, Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної
правової допомоги у місті Києві (вул. Платона Майбороди, 23), чотирьох
місцевих центрах надання безоплатної вторинної правової допомоги, які
діють у місті Києві.
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9. Подолання
гендерних
стереотипів
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2) розповсюдження
соціальної реклами з
протидії дискримінації
за ознакою статі та
більше ніж за однією
ознакою
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Безоплатна консультація юриста через комунальні заклади міста Києва:
- Київським міським Центром гендерної рівності, запобігання та протидії
насильству: 659 жінок;
- 6 районних центрах у справах сім’ї та жінок
. мережа центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (первинну
правову допомогу надано 67 сім’ям та членам сімей дівчат та жінок,
зокрема з інвалідністю)
Також в міському та усіх районних центрах зайнятості м. Києва створені
цільові інформаційні куточки для жінок, де є повний перелік законів та
законодавчих актів щодо прав жінок, дітей, охорони праці, міжнародні
угоди та акти, перелік організацій, які захищають права жінок.
З урахуванням обмежувальних заходів, пов’язаним із попередження
розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID-19)
соціальна реклама з протидії насильства та дискримінації за ознакою статті
розміщувалася у соціальній мережі Фейсбук на офіційних сторінках
Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії
насильству
(https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%9C%D0%A6-
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B2%D1%83-110783813974743), Київського міського центру соціальних служб
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та

молоді

(https://www.facebook.com/pages/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%
D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8C%D
0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20
%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0
%B8%D1%85%20%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%20%D0%94%
D0%BB%D1%8F%20%D0%A1%D1%96%D0%BC'%D1%97,%20%D0%94%D1%9
6%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%A2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96/927889613929470/).

друкована продукція щодо протидії насильству та дискримінації мережі
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центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді – 437 (охоплено
178 258 осіб через представників територіальної громади м. Києва).

3) підвищення рівня
поінформованості
населення про
подолання гендерних
стереотипів та
прихованої
дискримінації засобами
гендерно чутливої мови

Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії
насильству Департаменту соціальної політики у соціальній мережі
Фейсбук на офіційній сторінці на постійній основі розміщує інформаційнодовідкові матеріали, що стосуються подолання гендерних стереотипів; в
закладах освіти запроваджена робота «Шкільних служб порозуміння»,
програма з профілактики конфліктів «Будуємо майбутнє разом», проект
«Стоп булінг»; проводяться соціологічні, психодіагностичні дослідження,
анкетування, психологічні практикуми і семінари, факультативні заняття,
засідання учнівських клубів, тренінгові заняття за темами - «Толерантність
у спілкуванні», «Поважай себе та інших», «Я – господар своїх почуттів»,
«Як сказати «Ні», «Як не стати жертвою насильства»; лекційно-тренінгова
робота з питань подолання гендерних стереотипів.
Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
спільно з
комунальними
засобами
масової
інформації
(КП КМР «Телекомпанія «Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва») та КП
«Центр публічної комунікації та інформації» протягом звітного періоду
забезпечив широке інформування киян та гостей столиці про актуальні
заходи, які проводить місцева влада з питань гендерної рівності: розробка
30 оригінал-макетів тематичної візуальної продукції, інформування КП
КМР «Телекомпанія «Київ» та КП «Радіостанція «Голос Києва» на спільній
медіа платформі «Київ медіа»; висвітлення інформації на різні дотичні
теми на сайті «Вечірній Київ» та соціальній мережі Facebook.
В рамках виконання міської цільової програми „Соціальне партнерство” на
2019-2021 роки, затвердженої рішенням КМР від 28.02.2019 № 165/6821:
здійснюється фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету міста Києва
громадських організацій ветеранів війни та праці, які пройшли конкурсний
відбір, на реалізації розроблених ними проєктів. За результатами
конкурсного відбору у 2020 році міський відбір пройшли 25 громадських
об’єднань ветеранів війни та праці, 21 громадських об’єднань осіб з

4) проведення
інноваційних заходів
серед засобів масової
інформації для
поширення
нестереотипних
уявлень про дівчат та
жінок, хлопців та
чоловіків

10) проведення заходів
з підтримки жінок і
чоловіків похилого
віку, зокрема чоловіків
і жінок, яким
виповнилося 100 років

4
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інвалідністю, з них: діяльність 15 спрямована на підтримку людей
похилого віку та залучення їх до суспільного життя; проводяться
загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат, що
дає змогу залучити широке коло громадськості, зокрема людей похилого
віку до вшанування пам’яті загиблих, зміцнення громадського руху, а
також сприяє повноцінній соціальній активності інвалідів та літніх людей
(в умовах карантину проведено 2 заходи, охоплено заходами 340 осіб, з
них: понад 40 осіб похилого віку).
Для мешканців міста Києва, яким виповнюється 100 років
організовуються привітання шляхом відвідування ювіляра та врученням
матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку.
До Всесвітнього дня серця та Міжнародного дня людей літнього віку з
29 вересня по 03 жовтня 2020 року в закладах охорони здоров’я первинної
ланки з дотриманням правил адаптивного карантину проведено
інформаційно-оздоровчі заходи «Майстерня здоров’я» (2 800 осіб).
На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від
25.08.2011 № 326 «Про впровадження соціально-педагогічної послуги
«Університет третього віку» при відділеннях денного перебування в
районних територіальних центрах соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) міста Києва (далі – територіальні центри) були
організовані та функціонують Університети. Люди похилого віку мають
можливість . безкоштовно відвідувати Університет, навчання проводять
волонтери з числа викладачів, студентів вищих навчальних закладів міста
Києва, запрошені професіонали (працівники бібліотек, музеїв тощо),
фахівці територіальних центрів або самі ж люди старшого віку, що мають
певний досвід у викладанні. У 2019-2020 навчальному році на 76
факультетах та у 72 гуртках навчається 2 980 осіб, з них 501 особа з
інвалідністю. Значна кількість слухачів відвідують по декілька факультетів,
гуртків та клубів одночасно. З початку навчального року працівниками
територіальних центрів, запрошеними професіоналами та волонтерами
проведено 19 768 занять.
IV. Виконання договірних та інших міжнародних зобов’язань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків
15

1
10. Збільшення
частки жінок
серед народних
депутатів
України,
депутатів
обласних та
місцевих рад
(міст обласного
значення)

11. Зменшення
розриву в оплаті
праці жінок і
чоловіків

2

3
4
У звітному періоді спільно з громадською організацією «Нова країна» 200
1) постійній основі
реалізовано проєкт «Жінки в місцевому самоврядуванні», який передбачав
навчань з паритетної
проведення заходів з формування активної громадської позиції та
демократії та
активізації участі жінок національної свідомості, за чотири місяці 200 жінок пройшли курс
підготовки до місцевих виборів, 23 з них вирішили балотуватися в
у політиці
депутатки.
2) проведення для
політиків, керівників
громадських об’єднань,
журналістів, населення
інформаційнопросвітницьких заходів
щодо важливості участі
жінок у процесі
прийняття
управлінських рішень
Департаментом соціальної політики при проведенні роботи по погодженню
1) проведення
контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать
перевірок стану
до комунальної власності територіальної громади міста Києва вивчається
виконання
роботодавцями Законів відповідність положень колективних договорів нормам діючого
законодавства, надаються рекомендації стосовно включення до
України “Про оплату
праці”, “Про зайнятість колдоговору положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і
чоловіків.
населення”, “Про
За даними районних в місті Києві державних адміністрацій протягом січнязабезпечення рівних
прав та можливостей
грудня 2020 року при вивченні колективних договорів підприємств,
жінок і чоловіків” та
установ та організацій міста Києва було надано 1373 рекомендації, з них
надання рекомендацій
158 рекомендацій до Закону України «Про оплату праці» та 81
щодо включення до
рекомендація до Закону України «Про зайнятість населення».
колективних угод і
За останніми даними органів статистики у ІІІ кварталі 2020 року розмір
договорів положень
середньомісячної заробітної плати жінок по м. Києву складав 15 822 грн,
щодо зменшення
що на 14,3% менше ніж у чоловіків (18 453 грн). В той же час відбулось
гендерного розриву в
зростання до відповідного періоду 2019 року середньомісячної заробітної
оплаті праці
плати жінок – на 8,4%; чоловіків – на 6,7%.
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2) створення умов для
здобуття дівчатами
перспективного фаху
(STEM-освіти,
професійно- технічних
спеціальностей),
зокрема шляхом
проведення
інформаційнопросвітницьких
заходів, заохочення та
забезпечення умов для
рівного доступу дівчат
до STEM-освіти та
професійно-технічних
спеціальностей за
професіями
загальнодержавного
значення

3) розроблення та
затвердження
положення про
діяльність дитячих
кімнат в установах та

3
STEM-освіта у місті Києві провадиться через усі види освіти – формальну,
неформальну, інформальну (на онлайн-платформах, у STEMцентрах/лабораторіях, за допомогою екскурсій, турнірів, конкурсів,
фестивалів, практикумів тощо):

4

у лютому 2020 на базі школи № 35 Святошинського району м. Києва
відбувся науково-практичний семінар для керівників закладів освіти
Києва «STEM-освіта: від теорії до практики» , в якому взяли участь
керівники - слухачі курсів ІППО імені Бориса Грінченка, старші викладачі
кафедри методики та психології дошкільної та початкової освіти ІППО
імені Бориса Грінченка; в кожному районі міста Києва для керівників
закладів осіти відбулися семінари «Шлях до НУШ через технології STEM
освіти» з метою створення відповідних умова навчання для дітей у
закладах освіти;
в рамках щорічного загальноміського конкурсу проєктів на
отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти за напрямом
«Новий освітній простір» (проекти «Сучасне інклюзивне освітнє
середовище», «STEM – освіта: джерело знань») переможцями стали 5
освітніх закладів («STEM освіта – джерело знань», ЗДО № 545
Шевченківського району;
«Дитинство БЕЗ МЕЖ: інклюзія в дії
«Креативна світлиця», заклад позашкільної освіти «Зміна» Дніпровського
району; «Створення ресурсної кімнати», Державний навчальний заклад
«Київське регіональне вище професійне училище будівництва; «STEMосвіта засобами музейної педагогіки», КПНЗ «Київська Мала академія
наук учнівської молоді»; «Портативна 3D STEAM лабораторія»,
Навчально-виховний комплекс "Домінанта" Дніпровського району);
в рамках конкурсу Громадський бюджет 2020 реалізовувалися 6 проєктів в
навчальних закладах міста Києва щодо впровадження STEM-освіти.
З лютого 2019 року у приміщенні Київської міської ради /Київської міської
державної адміністрації працює дитяча кімната: дитяча кімната
функціонує на безоплатній основі без надання послуг із харчування та
медичних послуг. Перебувати у даному приміщенні можуть малюки від 3
до 7 років. Молодші діти допускаються у разі присутності одного з батьків.
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організаціях

5) проведення навчань,
тренінгів, семінарів,
орієнтованих на
самозайнятих жінокпідприємців
та жінок — членів
органів управління
юридичних осіб,
сприяння створенню
регіональної мережі
жінок-підприємців з
метою надання
консультацій жінкам
щодо відкриття власної
справи
12. Організація
виконання
договірних та
інших
міжнародних
зобов’язань
України

1) здійснення
перекладу, видання та
розповсюдження
стратегій Ради Європи,
Європейського Союзу,
ОБСЄ,
інших міжнародних
організацій, документів
Європейського
інституту гендерної
рівності, конвенцій

3
Разом у кімнаті можуть знаходитися не більше 7 малят. Загальний час
перебування – до 3 годин.
Подібні кімнати працюють у районах міста Києва: Центр надання
адміністративних послуг Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації та центр Єдиного соціального простору Святошинського
району міста Києва.
Протягом жовтня-листопада за підтримки громадських
об’єднань
Реалізовано проєкт “Розбудова дитячих зон в ЦНАП м. Києва”
У Київському міському центрі зайнятості реалізуються проєкти та
проводяться тренінги, виїзні консультації на підприємства, а в період
карантину – вебінари.
Протягом 2020 року проведено 0,8 тис. вебінарів (13 тис.осіб), з них
семінар-тренінг «Я – успішна жінка».
Також надаються консультації щодо впровадження підприємницької
діяльності. Одноразову виплату для відкриття власної справи отримали 8
жінок, які перебували на обліку в службі зайнятості.
Київським міським центром гендерної рівності, запобігання та протидії
насильству спільно з Nail club education реалізовано соціальний проєкт
для мам, які виховують особливих дітей: безкоштовний курс манікюру та
педікюру, мета якого розширити рамки можливостей та відкриття
перспектив для отримання нової професії (жовтень 2020 року, охоплено
10 осіб).

4

На офіційному інтернет-порталі Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях
розміщено інформаційні матеріали з питань гендерної рівності, в тому
числі переклади міжнародних документів.
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Міжнародної
організації праці, а
також рекомендацій
Комітету Міністрів
Ради Європи з питань
забезпечення рівних
прав та можливостей
жінок і чоловіків

3

V. Залучення до виконання Програми міжнародних організацій та громадських об’єднань, діяльність
яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
В рамках підписаного Меморандуму виконавчим органом Київської
13. Зміцнення
1) вивчення та
міської ради (Київською міською державною адміністрацією) з
державнорозповсюдження
Представництвом Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні
приватного
кращих практик
реалізується проєкта щодо розвитку комплексної системи реагування та
партнерства у
державно-приватного
допомоги у випадках вчинення домашнього насильства та/або насильства
сфері
партнерства у сфері
за ознакою статі у м. Києві (у другому півріччі відкрито другу кризову
забезпечення
забезпечення рівних
кімнату в місті Києві; проведено навчання тренерів).
рівних прав та
прав та можливостей
можливостей
жінок і чоловіків
жінок і
Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на
2) здійснення проектів
чоловіків
2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від
соціального
459/6510 від 18.12.2018, Департаментом у 2020 році закуплено наступні
замовлення щодо
додаткові соціальні послуги шляхом механізму соціального замовлення: .
забезпечення рівних
1) догляд вдома дітей, для яких самостійне пересування є значно
прав та можливостей
ускладненим або неможливим (80 осіб); 2) денний догляд для дітей з
жінок і чоловіків та
складними порушеннями розвитку (15 осіб); 3) «Інватаксі» для дітей з
протидії дискримінації
інвалідністю та осіб з інвалідністю (138 осіб).
за ознакою статі
Крім цього, за результатами міського конкурсу проєктів громадських
об’єднань, діяльність яких має соціальну спрямованість, за напрямком
«Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» відбір
пройшли 9 проєктів від міських громадських організацій (на виконання
міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-20021 роки,
затвердженої рішенням КМР від від 28.02.2019 № 165/6821)
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2
3) проведення
семінарів, тренінгів,
інформаційнопросвітницьких заходів
з питань забезпечення
гендерної рівності для
представників
об’єднаних
територіальних громад,
керівників громадських
об’єднань, соціально
відповідального
бізнесу, засобів масової
інформації

3
Протягом звітного періоду Київським міським центром гендерної
рівності, запобігання та протидії насильству Департаменту соціальної
політики та районними центрами у справах жінок та сім’ї з урахуванням
правил карантину онлайн проводилися на постійній основі інформаційнопросвітницькі заходи щодо важливості участі жінок у процесі прийняття
управлінських рішень і навчань з паритетної демократії та активізації
участі жінок у політиці для керівників громадських об’єднань: 2 заходи
(семінарів, тренінгів): «Чоловіки і жінки на ринку праці. Ґендерний
аспект», охоплено 30 осіб (жін. - 17,чол. - 13); арт-терапевтичне заняття:
«Як зберегти свої кордони», ( 17осіб); вебінари «Гендерні стереотипи в
нашому суспільстві. Проблеми гендерної дискримінації» (24 особи)
У закладах освіти:
розміщено просвітницькі матеріали: «Гендерні стереотипи, як
чинники порушення психологічного комфорту», практичні поради від
психолога для батьків на тему: «Психологічне здоров’я родини - основа
ефективної взаємодії дорослого з дитиною;.
навчальні семінари для педагогічних працівників та батьків з
питань профілактики виникнення агресії та насильства в сім`ї,
профілактичні заходи з протидії булінгу та насильству в учнівському
середовищі.

4
18/680

20

