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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ  
 

вул. Грушевського, 5, м. Київ, 01008 

 
Вих.:                                                                                                                          _____________2016 р. 

 

 

Голові Комітету Верховної Ради  

України з питань прав людини,   

національних меншин  

і міжнаціональних відносин 

НЕМИРІ Г.М. 

 

 

Звіт про роботу підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації 

Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 

меншин і міжнаціональних відносин  

(І-IV сесій Верховної Ради України восьмого скликання) 

 

 Підкомітет з питань гендерної рівності і недискримінації (далі – 

підкомітет) Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) було 

створено рішенням Комітету від 10 грудня 2014 року, а головою обрано 

народного депутата України Суслову Ірину Миколаївну. 

 Діяльність підкомітету спрямована на розробку та удосконалення 

законодавчих механізмів забезпечення гендерної рівності та недискримінації, 

адаптацію національного гендерного законодавства до європейських та 

міжнародних стандартів. 

 Після підписання і ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС Україна 

зобов’язалася «враховувати питання рівності між чоловіками і жінками при 

розробці та впровадженні законів, постанов, адміністративних положень, 

політики і заходів» (Стаття 29 ЄС (2006/54/EC), тому нагальним постало 

завдання інтеграції гендерного підходу у законотворчу діяльність – відповідно 

до європейських норм. 

Підкомітет ініціює включення гендерної складової у діяльність всіх 

парламентських комітетів, у всі галузі чинного законодавства, що зможе 

забезпечити реальну рівність прав та можливостей рівноправної участі жінок і 

чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, рівний доступ до 

управління, розподілу та користування ресурсами країни. 

 Законотворча діяльність підкомітету, спрямована на інтеграцію питань 

гендерної рівності у політичний порядок денний, забезпечує посилення 

соціальної та гендерної чутливості політичних процесів, що стане запорукою 
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зміни парадигми розвитку країни, прискорить інтеграцію України до спільноти 

цивілізованих демократичних держав. 

 

 Відповідно до протоколу засідання № 20 Комітету від 19 грудня 2015 

року, затверджено склад робочої групи з напрацювання комплексних змін 

до законодавства з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків під головуванням Суслової Ірини 

Миколаївни (копія звітів про засідання додається).  

 Робоча група, створена при підкомітеті, напрацьовує пропозиції щодо 

комплексних змін та доповнень до законодавства в частині забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі; в частині 

визначення та узгодження понять – для більш ефективного їх застосування у 

юридичній практиці; а головне - в частині удосконалення механізмів юридичної 

відповідальності за вчинення дискримінаційних дій, оскільки це є однією з 

основних причин, що стоять на заваді попередженню та протидії дискримінації 

за ознакою статі та утвердженню гендерної рівності в українському суспільстві. 

 

За час І-IV сесій Верховної Ради України восьмого скликання 

підкомітетом опрацьовано для розгляду на засіданні Комітету наступні 

законопроекти: 

 1) проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, реєстр. № 1445, 

внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., 

Павленком Ю.О. 

2) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому 

процесі), реєстр. № 1456, внесений народними депутатами України Кондратюк 

О.К., Іоновою М.М., Геращенко І.В., Немирею Г.М., Тарасюком Б.І., Пацканом 

В.В., Кужель О.В. 

   

 Також за вищезгаданий період на базі підкомітету проведено наступні 

заходи: 

1) 02 квітня 2015 року – робоча зустріч на тему «Гендерно-правова 

експертиза нормативно-правових актів» з представниками Міністерства юстиції 

України, Міністерства соціальної політики України, Національної школи суддів 

України, Апарату Верховної Ради України  

2) 13 липня 2015 року – робоча зустріч з радниками голів обласних 

державних адміністрацій з гендерних питань щодо проблем реалізації гендерної 

політики на національному та місцевому рівнях (за підтримки програми US 

AID) 

3) 22 вересня 2015 року – перше організаційне засідання Робочої 

групи з напрацювання комплексних змін до законодавства з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 
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4) 04 грудня 2015 року – засідання Робочої групи з напрацювання 

комплексних змін до законодавства з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

5) 15 січня 2016 року – засідання Робочої групи з напрацювання 

комплексних змін до законодавства з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків 

6) 25 лютого 2016 –  засідання Робочої групи з напрацювання 

комплексних змін до законодавства з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, присвячене питанню забезпечення гендерної 

рівності у виборчому процесі 

7) 18 травня 2016 року – робоча зустріч з Марією Берлінською, 

керівником Центру підтримки аеророзвідки щодо стану дотримання прав жінок 

у Збройних Силах України та участь жінок у бойових діях 

8) 25 травня 2016 року –  засідання Робочої групи з напрацювання 

комплексних змін до законодавства з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків  

9) 30 червня 2016 року – засідання Робочої групи з напрацювання 

комплексних змін до законодавства з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, присвячене обговоренню пропозицій стосовно 

змін та доповнень до Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» і відповідно, до інших законів, в частині 

визначення основних понять та термінів. 

10) 17 жовтня 2016 року – робоча зустріч з Марією Берлінською та 

представниками Всеукраїнської правозахисної організації «Юридична Сотні» 

по обговоренню питань про зміни до діючого законодавства України з метою 

прирівняти права жінок і чоловіків у військово-оборонній сфері.  

 

 Суслова І.М., як голова підкомітету, за час І-IV сесій Верховної Ради 

України восьмого скликання взяла участь у наступних заходах: 

1) 02 липня 2015 року – участь у круглому столі «Запобігання та 

протидія насильству щодо жінок та домашньому насильству: на шляху до 

ратифікації Стамбульської конвенції» 

2) 03 листопада 2015 року – участь у круглому столі, присвяченому 

15-річчю Резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки. Мир. Безпека», за участі 

експертів Програми РАДА, Міжнародного жіночого правозахисного центру 

«Ла Страда», Міністерства соціальної політики України 

3) 20 листопада 2011 року – робоча зустріч з гендерним експертом 

Agriteam Canada 

4) 24 березня 2016 року – участь в установчому засіданні Громадської 

Гендерної Ради при МФО «Рівні можливості» 

5) 22 квітня 2016 року – участь у засіданні Асоціації міст України та 

проекту «Проміс» Федерації Канадських муніципалітетів, на якому 

розглядалась Стратегія забезпечення рівних прав і можливостей для розвитку 

територіальних громад 
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6) 07 червня 2016 року – участь у презентації Стратегії «Невидимий 

батальйон», метою якої є підтримка жінок – учасниць антитерористичної 

операції 

7) 09 червня 2016 року – участь у Міжнародному форумі «Гендерні 

аспекти судової реформи» в рамках Проекту Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» 

8) 17 червня 2016 року – презентації змін до чинного законодавства, 

напрацьованих Робочою групою, на засіданні Громадської гендерної ради при 

МФО «Рівні можливості» 

9) 22 червня 2016 року – участь в 12 Українському муніципальному 

форумі. Секція «Прискорення місцевого економічного розвитку через 

використання принципів гендерної рівності» 

10) 24 червня 2016 року – участь у круглому столі «Впровадження 

Національного плану дій України щодо імплементації Резолюції Ради Безпеки 

ООН №1325 «Жінки. Мир. Безпека»у сфері безпеки і оборони, на базі 

Міністерства оборони України за участі МФО «Рівні можливості» 

11) 01 липня 2016 року – участь у Всеукраїнському форумі 

Політичного українського лобі жінок на тему: «Жінка в сучасній українській 

політиці – стратегії участі та перспективи» 

12) 21 серпня 2016 року – участь у Річній нараді Світової Федерації 

Українських жіночих організацій, на якій обговорювались питання рівних 

можливостей жінок та чоловіків в процесах творення культури миру 

13) 12 вересня 2016 року – зустріч з представниками органів 

прокуратури України щодо концепції реформування правоохоронних органів у 

воєнній сфері, а також про відсутність належного розслідування фактів 

гендерно-зумовленого насильства, скоєного як військовослужбовцями, так і 

терористами по відношенню як до військових, так і до цивільного населення. 

14) 15 вересня 2016 року – участь у форумі «Партнерство парламенту, 

уряду та громадянського суспільства» для виконання національного плану 

«Жiнки. Мир. Безпека» 

15) 28 вересня 2016 року – круглий стіл «Рівні можливості у сучасній 

українській політиці: стратегії досягнення та перспективи» у Сумській обласній 

раді. 

 

 Суслова І.М., як голова підкомітету, за час І-IV сесій Верховної Ради 

України восьмого скликання взяла участь у наступних міжнародних заходах: 

1) 27 вересня - 1 жовтня 2015 року – навчальна поїздка до 

Міжнародного кримінального суду, у рамках якої відбулись робочі зустрічі з 

Жіночою ініціативою «Гендерне правосуддя», Women Peacemakers Program, 

Гендерною платформою громадських організацій WO=MEN, DUTCH GENDER 

PLATFORM (Гаага, Нідерланди) 

2) 16-18 березня 2016 року – участь у 60 сесії Комісії ООН зі 

становища жінок, під час якої було представлено результати реалізації 

Україною Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей до 

2016 року та Національного плану дій (Нью-Йорк, США) 
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3) 18 березня 2016 року – зустріч щодо проблем гендерної рівності в 

Україні із представниками Українського Конгресового Комітету (Нью-Йорк, 

США) 

4) 25-26 квітня 2016 року – участь у Міжнародній конференції 

«Торговельна політика і Угода про асоціацію з ЄС у Східній Європі» 

(Стокгольм, Швеція) 

5) 13-14 травня 2016 року – участь у Міжнародному жіночому 

конгресі спільно с колегами – народними депутатами членами МФО «Рівні 

можливості» (Варшава, Польща)  

 

 На даний момент Робочою групою з напрацювання комплексних змін до 

законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків підготовлено проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків у виборчому процесі». 

 

 Додатки до звіту на ____ арк. 

 

 З повагою, 

народний депутат України       І. М. Суслова 
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ЗВІТ 

засідання робочої групи з напрацювання комплексних змін 

до законодавства з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

 

15 січня 2016 року відбулося чергове засідання робочої групи, в якому  взяли участь 

представники Верховної Ради України (Інституту законодавства ВРУ, Комітету з прав 

людини, національних меншин та міжнародних відносин,  МФО «Рівні можливості», Офісу 

Уповноваженого ВРУ з прав людини), Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної 

політики України, Міжнародної фундації виборчих систем, Національного демократичного 

інституту, Київського інституту гендерних досліджень, Українського центру гендерної освіти 

НТУУ КПІ, а також незалежні гендерні експерти. Всього - 14 осіб.  

Предметом обговорення було забезпечення гендерної рівності у виборчому процесі.  

Народний депутат України, Голова підкомітету з питань гендерної рівності та 

недискримінації Комітету з прав людини, національних меншин та міжнародних відносин 

Ірина Суслова у своєму виступі нагадала присутнім, що на попередньому засіданні робочої 

групи, яке відбулося 4 грудня, було погоджено, що першочергової уваги потребує питання 

забезпечення гендерної рівності у виборчому процесі.  

Було зазначено, що місцеві вибори 2015 року в Україні продемонстрували важливість 

законодавчого запровадження гендерних квот. Внесення до ст. 4 Закону України «Про 

місцеві вибори» норми щодо обов’язкового 30-відсоткового представництва осіб однієї статі 

у партійних списках сприяло оновленню системи рекрутингу, забезпечило розширення 

можливостей жінок брати участь у політичному житті країни, привернуло увагу суспільства до 

питання паритетного представництва, цінності жіночої політичної участі. 

Разом з тим, результати місцевих виборів продемонстрували, що,  незважаючи на 

законодавче закріплення гендерної квоти, не всі партії дотрималися вимоги 30-відсоткового 

представництва жінок у списках кандидатів, що підтвердило необхідність визначення 

законодавчих механізмів відповідальності за невиконання норм закону щодо дотримання 

гендерних квот.  

 До того ж, за словами народного депутата, частка жінок серед кандидатів не 

відповідає представленості жінок у складі новообраних рад, особливо на рівні обласних та 

районних, що дозволяє зробити висновок стосовно того, що  формального дотримання квот 

під час реєстрації списків кандидатів недостатньо для забезпечення жінкам рівних 

можливостей участі у політичному житті. 

У зв’язку з цим постала необхідність напрацювання змін та доповнень до 
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», і, 
відповідно, до виборчого законодавства (Законів України: «Про вибори народних 
депутатів України», «Про місцеві вибори»,  «Про політичні партії в Україні», «Про 
Центральну виборчу комісію») в частині: 

-  встановлення гендерних квот  та чіткого визначення санкцій за їх 
недотримання; і не лише санкцій, але й механізмів заохочення.  
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- законодавчого визначення  відповідальності ЦВК за здійснення контролю за 

дотриманням квот;  

 При цьому наголошувалося на необхідності узгодження базового закону  з 

виборчим законодавством.  

   Під час обговорення було наведено приклади висновків, рекомендацій, доповідей 

європейських інституцій (Європарламенту, Європейської Комісії за демократію через право 

(Венеціанська Комісія), Парламентської Асамблеї Ради Європи, Бюро демократичних 

інституцій та прав людини та ін.) стосовно забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків та недискримінації у виборчому процесі. 

Особливу увагу було зосереджено на видах гендерних квот (законодавчих, 

добровільних), особливостях їх застосування у різних країнах та різновидах механізмів 

відповідальності за недотримання гендерної рівності у виборчому процесі.  

Зокрема, підкреслювалося значення застосування квот  у поєднанні з упорядкуванням 

списків або правилами розміщення: система «блискавки» чи «зебри», при якій кожним 

другим кандидатом має бути жінка; поділ списків на блоки, в межах яких визначається 

обов’язкове дотримання квот і  забезпечується рівномірний розподіл кандидатів; приклади 

застосування  «орієнтованої на результат» квоти, яка вимагає, щоб принаймні 30 відсотків 

будь-якої статі були обраними, а не лише номінованими, і яка передбачає застосування 

системи «найкращого переможеного» (із заміною кандидатів перепредставленої статі 

кандидатами недопредставленої статі). 

 Зазначалося, що виборча система великою мірою впливає на можливості 

представництва жінок, і як свідчать результати емпіричних досліджень, жінки загалом краще 

представлені у пропорційній системі виборчих списків, ніж, наприклад, у мажоритарній 

системі одномандатних округів; а системі закритих списків віддається перевага над 

відкритими. 

Наводилися практики застосування юридичних санкцій: відмова у реєстрації 
списку партії ( у Бельгії, Польщі, Словенії, Іспанії та ін.).   та застосування фінансових 
санкцій у вигляді штрафів ( у Франції, Португалії).  

 
У ході обговорення  учасники засідання висловлювали свої позиції стосовно того, які 

види квот доцільно застосовувати в Україні і як вони будуть узгоджуватися з існуючим 

виборчим законодавством; зокрема, щодо виборів  народних депутатів України;  які види 

санкцій  будуть більш дієвими в Україні тощо.   

На тверде переконання членів робочої групи, в Україні доцільно запровадити 

гендерні  квоти у поєднанні з рівномірним розміщенням кандидатів - жінок і чоловіків -  у 

списку. Більшість присутніх схилялася до думки, що найбільш дієвою є система блискавки,  

прийнятним також було визнано відповідне квотне закріплення представництва жінок у 

кожній п’ятірці /трійці списку.  

  Було наголошено на необхідності доповнення ст. 24  Конституції України  

стосовно  рівних прав та можливостей жінок у і чоловіків у виборчому процесі; 

підкреслювалася актуальність цього питання  в умовах напрацювання змін до Конституції. У 

зв’язку з цим голові підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації було 

запропоновано налагодити  конструктивну комунікацію з Конституційною комісією - для 

внесення пропозиції  закласти принцип паритетного представництва статей у 

Конституцію України. 
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 Підкреслювалося, що у Конституції України має бути закладена норма 50-

відсоткового представництва кожної статі, а не 30-відсоткового, як в існуючому Законі 

України «Про місцеві вибори», Законі «Про політичні партії в Україні», оскільки в 

рекомендаціях ПАРЄ, Комітету міністрів РЄ вже давно йдеться про мінімальне 

представництво жінок на рівні 40 відсотків.  

До того ж зазначалося, що сприйняття суспільством питання рівноправної участі у 

прийнятті рішень  з кожним роком змінюється. Згідно результатів дослідження, проведеного 

НДІ у 2015 році, 43 відсотки респондентів вважають неадекватним 12-відсоткове 

представництво жінок у ВРУ, і вважають, що частка жінок у Парламенті має складати  не 

менше 50-60 відсотків.  

На засіданні піднімалося  питання законодавчого  закріплення за ЦВК повноваження 

організовувати навчання членів комісій з питань забезпечення гендерної рівності у 

виборчому процесі; відповідальності за формування гендерно збалансованого  складу 

територіальних виборчих комісій, збір  гендерної статистики, зокрема за рівнем рад.   

Обговорювалося питання законодавчого визначення відповідальності партій за 

дотримання гендерного балансу як у списках кандидатів, так і серед депутатів. 

Пропонувалося, зокрема, на місця депутатів, що склали мандат, включати кандидатів тієї ж  

статі, щоб попередити негативну практику Киргизстану, де місця вибулих жінок-депутаток 

посіли депутати-чоловіки.  

Підкреслювалася необхідність визначення законодавчих механізмів 
відповідальності партійних організацій  не лише за дотримання гендерних квот і 
закріплення за  жінками місць у складі депутатів, але і за забезпечення рівності при 
відборі кандидатів, розподілі  коштів  та наданні підтримки (навчання жінок-
кандидаток, наставництво); дотриманні гендерної рівності у виборах на керівні 
посади в середині партій, формуванні гендерно-збалансованого  складу виборчих 
комісій і т.ін.  

У зв’язку з цим було погоджено доцільність  законодавчого закріплення 
відповідальності партій  за включення питань ГР до статутів, програм та стратегій.  

Разом з цим у ході засідання  неодноразово зазначалося,  що лише  
законодавчих змін недостатньо для забезпечення де факто рівних прав  та  
можливостей жінок  і чоловіків для участі у  політиці. У цьому контексті 
підкреслювалося значення усвідомленого ставлення партій до забезпечення рівності, 
їх політичної доброї волі збільшувати представництво жінок.   

 Підкреслювалася необхідність синергії зусиль, комунікації - і не лише неурядових 

організацій, але і народних депутатів – для привернення уваги суспільства до питання 

паритетного представництва та  цінності жіночої політичної участі. 

 Найбільше дискусій викликало питання застосування санкцій ( в першу чергу 

фінансових) за недотримання норм закону щодо забезпечення рівних можливостей участі 

жінок і чоловіків у виборчому процесі.  

Зокрема, було  висунуто пропозицію законодавчо закріпити фінансові санкції у 

поєднанні з механізмами заохочення. Наприклад, у випадку недотримання 30-відсоткового 

представництва  жінок у виборчих списках на партію можуть накладатися штрафні санкції у 

5-кратному розмірі заставного фонду ( близько 2, 5 млн. грн.). Якщо ж представництво жінок 

у партійному списку буде в межах 50 відсотків і вище, партія зможе отримувати фінансове 

заохочення – додатковий відсоток до державного  фінансування, яке  буде незабаром 

запроваджено в Україні. Додаткові кошти з держбюджету будуть спрямовуватися на 



 9 

просування ідеї гендерної рівності у політиці, на розбудову стратегій партій щодо  

дотримання рівності у виборчому процесі.  

В якості контраргументів зазначалося, що штрафи можуть перетворити 
дотримання принципу рівності у торги; що Міністерство юстиції може не пропустити 
законопроект, оскільки штрафи мають бути неадекватними і пропорційними, не 
перевищувати розмір відповідних фінансових  санкцій за інші правопорушення; що 
депутати можуть не підтримати великі штрафні санкції і відповідно, сам закон;  що 
мало чисельним партіям значно легше буде дотриматися необхідного 
представництва жінок тощо.  

Учасники/ці засідання дійшли висновку, що більш дієвими в Україні  зможуть стати так 

звані юридичні санкції, згідно з якими виборчі списки партій, в яких не дотримані квоти, не 

будуть реєструватися. 

Було погоджено наступне засідання робочої групи провести 12 лютого; до 8 лютого 

підготувати пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», і, відповідно, до виборчого 

законодавства, стосовно  забезпечення гендерної рівності у виборчому процесі; надіслати 

пропозиції  до підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації, на адресу Олени 

Левчишиної, помічниці народного депутата України  Ірини Суслової. 
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ЗВІТ 

засідання робочої групи з напрацювання комплексних змін 

до законодавства з питань забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

 

25 лютого 2016 року у Комітеті ВРУ з прав людини, національних меншин та 

міжнародних відносин під головуванням народного депутата України, голови підкомітету з 

питань гендерної рівності та недискримінації Ірини Суслової відбулося засідання робочої 

групи, присвячене питанню забезпечення гендерної рівності у виборчому процесі.  

У засіданні, окрім постійних членів робочої групи, взяли участь представники ООН 

жінки, проекту Ради Європи «Реформування виборчої практики в Україні», проектів 

Венеціанської комісії «Сприяння реформуванню виборчого законодавства та проведення 

Конституційної реформи в Україні». Модерувала обговорення експерт з питань гендерної 

рівності Людмила Чернявська. 

Ірина Суслова у своєму виступі зазначила, що це вже друге засідання, 
присвячене питанню законодавчих механізмів забезпечення гендерної рівності у 
виборчому процесі, нагадала присутнім, що на попередньому засіданні було 
досягнуто консенсусу стосовно того, що гендерні квоти - найбільш дієвий механізм 
забезпечення збалансованого представництва, але виваженого підходу  потребує  
вибір квот, їх узгодженість з виборчою системою; що запровадження квот потребує 
чіткого  визначення відповідальності за їх недотримання; вибору прийнятних санкцій 
–  чи юридичних – у вигляді відмови у реєстрації списку партії, чи фінансових - у 
вигляді штрафів. 

Виходячи з цього, було запропоновано зосередити увагу на конкретних пропозиціях 

щодо змін та доповнень до  законодавства, в першу чергу - до Закону України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 

Члени робочої групи обговорили пропозиції щодо змін  та доповнень до  статті 15 

Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та 

відповідних доповнень до Статей 53, 54, 60  Закону України «Про вибори народних депутатів 

України», статей 4,22,24.25.38,46 Закону України «Про місцеві вибори», статей 8, 17-5 Закону 

«Про політичні партії в Україні» та статей 6,17 закону України  «Про Центральну виборчу 

комісію».  

Були  погоджені доповнення до статті 15 базового закону  стосовно того, що «у 

затвердженому виборчому списку частка кандидатів однієї статі має складати не менше 40% 

від загальної кількості кандидатів, висунутих політичною партію; стосовно правила 

розміщення кандидатів: «у кожній групі з  5 кандидатів мають бути 2 особи 

недопредставленої (underrepresented) статі.». 

При цьому деякі члени робочої групи висловили застереження стосовно доцільності 

застосування терміну «недопредставлена стать», який було включено до пропозицій з 

огляду на його  поширеність у законодавстві європейських країн.  

На думку Сергія Ткаченка (Венеціанська комісія), включення даного терміну 

потребуватиме його чіткої дефініції  у Законі. Народний депутат України Ірина Суслова у 

свою чергу зазначила, що застосування поняття «недопредставлена стать» вимагатиме 
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додаткових роз’яснень,  обґрунтування необхідності застосування саме цього терміну, що 

може стати перешкодою у прийнятті законопроекту .  

Більшість присутніх схилилися до думки, що у законопроекті доцільно вжити 

словосполучення «однієї статі» замість – «недопредставленої статі».  

Були висловлені пропозиції  та коментарі: 

 стосовно заміни слова «партії» на «суб’єкти виборчого процесу»,  
«однієї статі» на «кожної»,  

 додати «не менше 2-х осіб»;  

 вводити 40-відсоткву квоту поетапно;  

 у разі невиконання норми закону щодо відповідного групування 
кандидатів у кожній п’ятірці дозволити відповідним виборчим комісіям 
перегруповувати список належним чином (Мілена Горячковська, МФО «Рівні 
можливості»). 

Дискутувалося питання заходів з попередження ситуації, коли кандидатки, після 

реєстрації виборчого списку будуть зніматися з реєстрації.  

В якості варіантів вирішення даного питання пропонувалося передбачити 

застосування системи заміни вибулих кандидатів кандидатами тієї ж статі шляхом 

пересування списку догори (Ірина Суслова). 

При цьому  було зазначено, що прийнятий нещодавно  Закон № 1006 Про внесення 

змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення 

кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі,  

може  бути підставою для дискримінації, в тому числі за ознакою статі (Сергій Ткаченко, 

Венеціанська комісія).  

Обговорювався запропонований дводенний термін, який надається партіям 
(суб’єктам виборчого процесу) на укомплектування списку відповідно норм закону. 
Зазначалося, що ця норма повинна бути узгоджена з терміном, який надається 
партіям для належного оформлення  поданих для реєстрації документів; 
пропонувалося також вилучити «48 годин», оскільки у законодавчих актах терміни 
визначаються днями, а не годинами (Сергій Ткаченко). 

Пропозиція щодо  можливості перегрупування виборчими комісіями списків 

кандидатів не була сприйнята, оскільки список кандидатів у депутати від партії (блоку) 

затверджує з’їзд, і у разі потреби партія може внести відповідні зміни до виборчого списку 

впродовж двох днів, передбачених законопроектом (Ірина Суслова). 

Не була підтримана пропозиція і стосовно заміни слова «однієї» на «кожної».   

Було погоджено замінити словосполучення «дві особи» на «не менше двох осіб 

(недопредставленої) статі» у кожній п’ятірці виборчого списку кандидатів у депутати, щоб не 

обмежувати  можливу кількість кандидатів-жінок.   

Учасники/ці обговорення прийняли рішення закріпити  норму щодо  обов’язкової 40-

відсоткової частки кандидатів - з обов’язковим правилом розміщення - не лише у Статті  53 

(Порядок висунення кандидатів) Закону України «Про вибори народних депутатів», але і у 

статтях 54 (Умови реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі) та 60 

(Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати.  

Аргументувалося дане рішення негативним досвідом застосування Закону 
«Про місцеві вибори», в якому норма щодо гендерних квот була закріплена лише у 
Статті 4. Рівне виборче право, але  не була закріплена у Статті 38. Умови реєстрації 



 12 

кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі та Статті 46. Відмова в 
реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, 
міського голови, старости, що дало підстави виборчим комісіям ( після відповідного 
роз’яснення  ЦВК) реєструвати списки депутатів навіть за умови недотримання у них 
гендерних квот.  

В якості додаткових аргументів доцільності застосування санкції у вигляді не 

реєстрації виборчих списків наводилася світова практика застосування даного типу санкцій. 

Зазначалося, що згідно даних  Міжнародного інституту демократії та підтримки виборів 

(IDEA, 2013), санкції у формі відхилення списку застосовуються у 57% країн (34-х  з 60-ти), в 

яких законодавчо закріплені гендерні квоти, і лише 13% країн (8 з 60-ти) застосовують 

фінансові санкції за недотримання квот (Людмила Чернявська).  

Зважаючи на це,  було погоджено включити норми щодо формування списку 
кандидатів у депутати  з врахуванням гендерних квот  у Статті 38 та 46 Закону 
України «Про місцеві вибори».  

Разом з тим було звернено увагу на те, що на місцевих виборах списки 
кандидатів  у депутати у багатомандатному виборчому окрузі складаються ( окрім 
першої трійки),  в алфавітному порядку, що є перешкодою для застосування правила 
розміщення.  

Підкреслювалося також, що поняття «не реєстрація», «відмова у реєстрації», 

«скасування реєстрації» не тотожні, несуть у собі різне смислове навантаження, тому варто 

ще раз уважно вивірити узгодженість термінів з відповідними змінами та доповненнями 

(Л.Чернявська, С.Ткаченко).  

Запропоновані зміни і доповнення до Закону України «Про Центральну виборчу 

комісію» (Стаття 6. Склад Комісії та порядок її формування, Стаття 17. Загальні 

повноваження Комісії), до Закону України «Про місцеві вибори України» (Стаття 22. Порядок 

формування складу територіальних виборчих комісій,  

Статті 24, 25.  (Повноваження ЦВК, ТВК) в частині відповідальності за 
формування складу комісій з дотриманням принципу збалансованого 
представництва, контролю за включенням питань гендерної рівності до структури, 
політики та діяльності виборчих комісій (ЦВК), організації заходів з  розвитку 
гендерної чутливості (ТВК) не були підтримані.   

Було погоджено доповнення лише щодо контролю ЦВК за дотриманням вимог 
про мінімальний рівень представництва жінок або чоловіків у виборчому списку 
кандидатів - не менше 40 відсотків представників однієї статі - з обов’язковим 
правилом розміщення. 

Жваву дискусію викликали  запропоновані доповнення до Статті 8 (Статут 
політичних партій), зокрема, положення (зобов’язання) щодо «включення питань 
гендерної рівності у політику, структуру та практику партій». 

 Учасниками обговорення зазначалося, що дана норма надто загальна і 

неконкретизована і, перш ніж включати дану норму, слід провести консультації з партіями, 

визначити, чи  мають партії достатній потенціал для виконання даного зобов’язання, як буде 

здійснюватися контроль за виконанням даної норми (Мирослава Дігтяр, Офіс 

Уповноваженого ВРУ з прав людини). 

У відповідь було запропоновано конкретизувати дане положення, зобов’язавши партії 

включити до статуту «Положення щодо дотримання рівних прав та можливостей  жінок і 

чоловіків при відборі кандидатів, розподілі  коштів  та наданні підтримки (навчання, 

наставництво);  щодо забезпечення пропорційного складу жінок і чоловіків  у керівництві та 

всіх органах партії;щодо запровадження заходів з ґендерно чутливої  просвіти в межах 

партії, заходів з підтримки жінок-кандидатів»; при цьому  зазначалося, що відповідно до 
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Рекомендації Rec (2003) 3. Комітету міністрів Ради Європи  «Про збалансоване 

представництво жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних та суспільних рішень»,  в 

європейських країнах існує практика законодавчого закріплення подібних положень 

(Л.Чернявська).  

Наголошувалося на необхідності законодавчого закріплення механізму 
відповідальності, санкцій за невиконання партіями норми закону стосовно 
дотримання рівності у внутрішньопартійній структурі та діяльності (Галина 
Міщерякова, ООН жінки). Щодо цього зазначалося, що замість санкцій передбачене 
(стаття 17-5) законодавче заохочення партій  у вигляді «розподілу суми в розмірі 10 
відсотків щорічного обсягу державного фінансування статутної діяльності політичних 
партій між тими партіями, в яких за  результатами останніх чергових чи позачергових 
виборів  народних депутатів України кількість представників однієї статі  серед 
обраних народних депутатів України не перевищує двох третин від загальної 
кількості народних депутатів України, обраних від цієї політичної партії».  

Пропозиція стосовно розподілу 10 відсотків державного фінансування не порівну між 

партіями, а відповідно до  кількості обраних кандидатів-жінок, яка переважає  третину всіх 

обраних кандидатів від партії, не була підтримана.  

На думку більшості членів робочої групи, політичні партії – це окрема сфера,  тема в 

темі, тому виносити  пропозиції стосовно доповнень до Закону «Про політичні партії в 

Україні» без врахування позиції самих партій передчасно і недоцільно (М.Дігтяр, С.Ткаченко 

та інші.)  

Під час узагальнення результатів обговорення було звернено увагу на 
неузгодженість пропозицій, висунутих у ході засідання, з  попередніми 
запропонованими змінами, зокрема, в частині визначення квот.   

У першому варіанті пропозицій було зазначено: 
«У затвердженому виборчому списку частка кандидатів однієї статі має складати не 

менше 40% від загальної кількості кандидатів, висунутих політичною партію - з обов’язковим 

правилом розміщення - у кожній групі з  5 кандидатів мають бути 2 особи недопредставленої 

(underrepresented) статі».  

У ході обговорення було погоджено нову редакцію: 

 «У затвердженому виборчому списку частка кандидатів однієї статі має складати не 

менше 40% від загальної кількості кандидатів, висунутих політичною партію - з обов’язковим 

правилом розміщення - у кожній групі з  5 кандидатів має бути не менше 2-х осіб однієї 

статі». 

Дана заміна дещо вплинула на зміст. 

За умови заміни слова “недопредставленої» (статі) на «однієї» пропонується змінити 

формулювання квоти: 

«У затвердженому виборчому списку частка кандидатів однієї статі має 

складати не більше 60 % від загальної кількості кандидатів, висунутих політичною 

партію - з обов’язковим правилом розміщення - у кожній групі з  5 кандидатів має бути 

не більше 3-х осіб однієї статі». 

Просимо надсилати Ваші коментарі  щодо формулювання розміру та виду квот, 

доповнення та коментарі щодо інших положень в підкомітет з питань гендерної рівності та 

недискримінації, на адресу  Олени Левчишиної, помічника-консультанта народного депутата 

України Ірини Суслової: lenalevchyshyna@gmail.com. 

mailto:lenalevchyshyna@gmail.com
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Наступне засідання робочої групи відбудеться орієнтовно 25 березня 2016 року. 

Листи-запрошення з порядком денним засідання будуть надіслані до 20 березня. 

 

 

 

ЗВІТ 

засідання робочої групи з напрацювання комплексних змін до законодавства  

з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

 

Комітет ВРУ з питань прав людини, національних меншин та міжнародних відносин 

25 травня 2016 року 

 

Відкрила засідання голова підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації Комітету 

ВРУ з питань прав людини, національних меншин та міжнародних відносин Народний депутат 

України Ірина Суслова. Вона поінформувала присутніх про стан справ із напрацьованими робочою 

групою доповненнями і змінами до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» та виборчого законодавства - в частині забезпечення рівності у виборчому процесі; 

висловила сподівання, що після обговорення пропозицій на засіданні громадської ради з питань 

політичної участі жінок при МФО «Рівні можливості» і вироблення програми лобістської кампанії, 

Законопроект буде розглянутий на засіданні Комітету і включений до порядку денного 3 сесії 

Парламенту.  

Ірина Суслова нагадала учасницям засідання, що ще на першому засіданні Робочої групи 4 

грудня 2015 року йшлося про необхідність доповнення і розширення базового Закону –з 

відповідними змінами та доповненнями в інших законодавчих актах - чітким визначенням термінів та 

понять, в тому числі – поняття гендеру, множинної дискримінації, віктимізації, гендерно-зумовленого 

насильства та ін. 

Таким чином, завданням даного засідання було визначено – обговорення дефініцій, 

поданих у Законі, виокремлення тих понять, які потребують розширення і більш чіткого 

визначення, обговорення запропонованих дефініцій.  

Розпочалося обговорення з поняття гендеру та аргументації щодо доцільності чи 

недоцільності включення даного визначення до Закону.  

Тамара Мельник, авторка визначення поняття гендер, поданого у Словнику «50/50: Сучасне 

гендерне мислення» (Т.Мельник, Л.Кобелянська) зазначила, що закон - це не словник, і до нього 

мають бути включені лише ті терміни, які є у Законі, тому , на її думку, визначення гендеру не слід 

подавати у законі.  
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Світлана Рябошапка (Міністерство Юстиції) підтвердила, що Cтаття 1, де визначаються 

терміни, має містити лише ті терміни, які вживаються у законі.  

Мирослава Дігтяр (Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини) звернула увагу присутніх на те, 

що робоча група, яка працювала над законопроектом «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству» в рамках підготовки законодавства до ратифікації Стамбульської конвенції, прийняла 

рішення включити визначення поняття гендер, як і гендеро-зумовлене насильство, до базового 

Закону. В Законопроекті «Про домашнє насильство» подається визначення цих понять (законопроект 

додається).   

Представниця Мінюсту Світлана Рябошапка зазначила, що до Міністерства законопроект ще 

не надійшов, тому поки що відсутня позиція стосовно законопроекту, в тому числі і стосовно 

визначення термінів.  

Алла Санченко (Інститут законодавства ВРУ) внесла пропозицію, що в такому випадку можна 

використати Коментар до Закону, куди будуть включені визначення окремих понять та термінів. При 

цьому було підкреслено, що коментар до Закону несе інше смислове навантаження, ніж 

коментар/окрема думка людини щодо чогось. (Тамара Мельник). 

Тетяна Дороніна (професорка ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет) висловила 

припущення, що включення поняття гендер до Закону може призвести до надмірного фокусування 

уваги на жіночому і чоловічому, від чого сьогодні експерти намагаються відходити. Пані Дороніна 

внесла пропозицію обговорити, яка літера буде використовуватися у написанні слова 

гендер/гендерна рівність/ гендерна експертиза і т.п. у Законі. За словами науковиці, експертне 

гендерне середовище наполегливо відстоює написання слова гендер через г, але в сучасному 

Словнику української мови гендер пишеться через звичайне г, і це прецедент.  

Тетяна Кононович (Міністерство соціальної політики) зазначила, що лінгвісти  - на запит 

Міністерства щодо роз’яснення правильного написання слова гендер - дали відповідь, що 

допустимим є вживання обох літер, але за умови, щоб в одному тексті використовувався один варіант 

написання. . 

Народна депутатка України Ірина Суслова запропонувала і надалі використовувати те 

написання, яке використовується у діючому Законі.   

Під час обговорення було висловлено думку, що замість гендер доцільніше використовувати 

поняття гендерна ідентичність, яке є на сьогодні більш актуальним. Ця пропозиція не викликала 

підтримки учасниць засідання, тому що понятя ідентичність передбачає надто широке трактування 

(Юлія Стребкова, доцентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут»).  

Мирослава Дігтяр звернула увагу на те, що базовий Закон - про рівні права та можливості 

жінок і чоловіків, тому не варто говорити про гендерну ідентичність. Пані Дігтяр навела приклад 

дискусії стосовно включення до законодавства терміну сексизм, зазначила, що, з одного боку, важко 

передати суть цього поняття в юридичній термінології, а з іншого – визначення, подане у законі, 

може звузити значення даного поняття, тому важко буде оцінити за ним рівень сексизму.  

За словами Тамари Мельник, гендер – це не лише соціальні ролі, стосунки між жінками і 

чоловіками, які змінюються з часом. Гендер - це зміни і в самій структурі жінок і чоловіків. Прикладом 

цього, за словами експерти, може слугувати те, що жінки не хочуть виходити заміж, жити з чоловіком; 
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створюються нові (цивільні чи одностатеві) сім’ї, тому нагальною є потреба у доповненні існуючих 

визначень і поняття гендеру, і інших, пов’язаних з гендером, понять. 

Учасники обговорення дійшли згоди щодо необхідності доопрацювання і перевидання 

Гендерного словника (50/50: сучасне гендерне мислення), який був виданий ще у 2005 році.  

Ірина Суслова запевнила, що спробує знайти зацікавлених осіб, спроможних надати фінансову 

допомогу на розробку і видання Словника. Члени групи, в свою чергу,  пообіцяли поінформувати 

донорські організації  про необхідність перевидання словника, наголосити  на значенні словника для 

гендерної просвіти громадян і, відповідно, утвердження гендерної рівності в Україні.  

В рамках обговорення поняття гендерно-зумовлене насильство Голова Національної Ради 

жінок України Людмила Порохняк-Гановська підняла питання притулків для постраждалих від 

насильства; запропонувала зробити депутатський запит до Міністерства охорони здоров’я щодо 

використання звільнених приміщень у лікарнях.  

Народний депутат України Ірина Суслова зазначила, що в контексті децентралізації лікарні 

перейдуть до відомства місцевих органів влади, тому доцільно звертатися вже до конкретних 

місцевих рад.  

Алла Санченко запропонувала Ірині Сусловій звернутися до Міністерства регіонального 

розвитку і відповідного Комітету ВРУ щодо включення питання притулків до Стратегій розвитку 

територіальних громад.  

Тамара Мельник акцентувала увагу на відповідальності держави за рівень життя громадян. 

Зазначила при цьому, що саме жінки повинні піднімати питання соціального забезпечення, 

підвищення рівня життя. Було підкреслено, що більшу увагу слід звертати на здоров’я, психологічний 

стан чоловіків, оскільки їх чисельність в Україні, як і всього населення, з кожним роком зменшується.  

Члени робочої групи обговорювали питання надання соціальної і психологічної допомоги 

постраждалим від гендерної дискримінації і гендерно-зумовленого насильства. 

Алла Санченко підкреслила необхідність створення в Україні незалежного органу, який би 

займався питанями захисту від дискримінації; ще раз нагадала про досвід Болгарії, де створено 

квазісудовий незалежний орган - Комісію по боротьбі з дискримінацією. 

За інформацією Юлії Стребкової, кафедра філософії Київського політехнічного інституту почала 

ліцензування спеціалізації гендер на основі спеціальності Соціальна робота. Пані Стребкова 

звернулася з пропозицією дати доручення Українському Центру гендерної освіти розробити 

профільний предмет - соціальна реабілітація жертв гендерно-зумовленого насильства.  

Людмила Чернявська пообіцяла передати запит до громадської ради при МФО Рівні 

можливості з гендерної просвіти. Було зазначено, що на засіданні ГР 24 травня обговорювалося 

питання ліцензування спеціалізації з гендерної освіти .  

 За словами Юлії Стребкової, кафедра обговорює питання гендерно-зумовленого насильства із 

залученням соціальної мережі, збирає пропозиції щодо переліку дисциплін. Вже включені, за 

словами доценти, такі дисципліни, як соціологія гендеру, гендерні дослідження; соціологія сім’ї.  

На запитання Алли Санченко, чи до переліку предметів включена медіація, пані Стребкова  

відповіла, що на жаль, ні, і причиною цього було названо обмежений набір кредитів.  
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Тетяна Дороніна зазначила, що гендер входить до вибіркової частини, а має бути в загальній 

компетенції. Повідомила, що на засіданні ГР з гендерної просвіти заступник Міністра освіти Інна 

Совсун пообіцяла виправити цю ситуацію.  

Під час обговорення визначених у базовому Законі понять було звернено увагу на доцільності 

їх уточнення і доповнення. 

 Сексуальні домагання. 
Було запропоновано:  

- доповнити визначення сексуальних домагань переліком дій, що принижують чи 
ображають осіб (Юлія Стребкова) 

- Вилучити з визначення сексуальних домагань норму про підпорядкування «які 
перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування», 
оскільки працівники можуть страждати і від сексуальних домагань колег по роботі (Світлана 
Рябошапка)  

 Людмила Чернявська нагадала, що у Директиві 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 

року, яка подає визначення сексуальних домагань, норма про відносини підпорядкування 

відсутня. 
Тамара Мельник зазначила, що варто прискіпливіше поставитися і до визначення гендерної 

рівності; внесла пропозицію конкретизувати, про рівність яких саме можливостей йдеться. 

 Позитивні дії . 

 Було запропоновано вилучии з визначення «права, надані Конситуцією» (Юлія 

Стребкова). 
Світлана Рябошапка підтримала дану пропозицію, зазначила, що права людини не вичерпні 

визначеними у Конституції, тому запропонувала забрати «надані Конституцією» чи законодавством ( 

як було запропоновано).  

 Було запропоновано розглянути можливість заміни «ні» (заперечення, негативний 

відтінок: «обмеження», «унеможливлюють», «усунення») - на «так» (сприяння, 

збалансування можливостей) - (Тетяна Дороніна, Тамара Мельник).  
На засідання було підготовлено таблицю з визначенням понять і термінів, поданих і у 

базовому Законі, і в Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», і в 

Проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації 

законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу- № 3501. 

Окрім того, членам робочої групи були запропоновані визначення, включені до Директиви 

Ради 2004/113/ЄС від 13 грудня 2004 року про реалізацію принципу рівного ставлення до чоловіків і 

жінок щодо доступу та надання товарів і послуг; Посібника з європейського атидискримінаційного 

права та ін., що, на думку Людмли Чернявської, може допомогти у роботі над визначеннями.  

Мирослава Дігтяр звернула увагу присутніх на те, що визначення позитивних дій, поданих у 

Законі «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», не узгоджене з базовим 

законом, тому необхідно це виправити.  

Було зазначено, що різняться у законах і визначення дискримінації.   

Тамара Мельник підкреслила, що визначення у Законах не мають носити описовий характер. 

Наприклад, не можна, на її думку, визначати дискримінацію як «ситуацію», як це подається у законі 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», а слід дати чітке визначення. 
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Члени робочої групи звернули увагу і на недосконалість визначень у законопроекті № 3501, 

який вже пройшов перше читання. Зокрема, щодо множинної дискримінації, віктимізації.  

Обговорювалося питання -  чи є можливість на цьому етапі  внести зміни і в даний 

законопроект, і в сам закон «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні». 

Зверталася увага і на те, що визначення не можуть бути введені в правове поле України 

шляхом прямого перекладу з англійської.  

Учасниці засідання дійшли згоди, що термін «опосередкована дискримінація» в більшій мірі 

відображає суть, ніж термін «непряма дискримінація».  

Законотворцям було запропоновано більш відповідально ставитися до перекладу термінів і 

не використовувати кальки іноземних слів, дослухатися до думки експертів,  

Оскільки в законопроектах вже визначені ряд термінів, то було прийнято рішення уважно 

вивчити, проревізувати ті визначення, які є і в базовому законі.  

Учасниці засіданні дійшли згоди і стосовно того, що спочатку доцільно попрацювати над 

визначеннями, що є у базовому Законі, а на другому етапі - підготувати зміни і доповнення до Закону 

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та внести пропозиції стосовно 

визначень, запропонованих у законопроекті «Про домашнє насильство».   

Алла Санченко підняла питання оптимізації роботи парламенту. На її думку, депутатам варто 

зменшити кількість законопроектів і більш серйозно їх готувати - разом з науково-експертним 

управлінням, на випередження помилок.   

Йшлося і про необхідність оптимізації роботи секретаріатів комітетів, які на сьогодні 

надзвичайно перезавантажені.  

 

Висновки 

Учасниці засіданні дійшли згоди стосовно того, що визначені у Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» потребують доповнень та змін.  

Було прийнято рішення спочатку попрацювати над визначеннями, що є у базовому Законі, а 

на другому етапі - підготувати зміни і доповнення до Закону «Про засади запобігання та протидії 

дискримінації в Україні» та внести пропозиції стосовно визначень, запропонованих у законопроекті 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству». 

До 15 червня - надіслати пропозиції щодо визначення понять і термінів - в Підкомітет з питань 

гендерної рівності та недискримінації Комітету ВРУ з прав людини, національних меншин та 

міжнародних відносин ( на адресу Олени Левчишиної, помічниці-консультанта Народного депутата 

України Ірини Суслової (lenalevchyshyna@gmail.com). 

До 15 червня - надіслати пропозиції щодо оптимізації роботи апарату ВРУ- в частині 

підготовки законопроектів та проведення гендерної експертизи законопроектів.  

Учасниці обговорення дійшли згоди щодо необхідності доопрацювання і перевидання 

Гендерного словника (50/50: сучасне гендерне мислення). 

mailto:lenalevchyshyna@gmail.com
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До 20 червня - поінформувати донорські організації, всіх зацікавлених осіб, спроможних 

надати фінансову допомогу, про необхідність перевидання Гендерного словника (50/50: сучасне 

гендерне мислення), підкреслити при цьому значення словника для гендерної просвіти громадян і, 

відповідно, утвердження гендерної рівності в Україні.  

До 1 червня передати до громадської ради з питань гендерної просвіти при МФО «Рівні 

можливості» запит Юлії Стребкової стосовно розробки Українським Центром гендерної освіти 

профільного предмету - соціальна реабілітація жертв гендерно-зумовленого насильства (Людмила 

Чернявська).  

Наступне засідання робочої групи заплановано на 22 червня 2016 року.  

 

 

 

ЗВІТ 

засідання робочої групи з напрацювання комплексних змін до законодавства 

з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 

 

30 червня 2016 року у Комітеті ВРУ з питань прав людини, національних меншин та 

міжнародних відносин відбулося друге засідання робочої групи, присвячене обговоренню 

пропозицій стосовно змін та доповнень до Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» і відповідно, до інших законів, в частині визначення основних понять 

та термінів. 

Народний депутат України Ірина Суслова, голова підкомітету з питань гендерної рівності та 

недискримінації Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин та міжнародних відносин, 

поінформувала присутніх про результати попереднього засідання; окреслила завдання даної зустрічі, 

при цьому висловила впевненість, що робочій групі, до якої увійшли високопрофесійні юристи та 

фахівці у сфері гендерної рівності, вдасться напрацювати варіанти узгоджених визначень і знайти 

консенсус стосовно законодавчого закріплення найбільш чітких і ємких в юридичному сенсі 

дефініцій.  

Розпочалася робота з обговорення варіантів визначень, запропонованих Тамарою Мельник, 

відомою експерткою з права та гендерної рівності.  

Модерувала обговорення Людмила Чернявська. Вона нагадала, що на попередньому 

засіданні йшлося про заміну (там, де це можливо) заперечних тверджень/пояснень, які несуть 

в собі негативний відтінок («обмеження», «унеможливлюють», «відсутність», «усунення») 

на стверджувальні, позитивні (сприяння, збалансування), тому звернула увагу учасниць 

зустрічі на те, що у нових варіантах визначень, запронованих Тамарою Мельник, подається 

присутність певного смислу: «набуття», «користування», «захист», «гарантування»: 
«Рівність прав жінок і чоловіків – набуття, користування й захист однаковими правами де-юре 

особами обох статей у всіх сферах суспільного життя та гарантування де-факто рівних умов їх 

здійснення». 
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Учасниці засідання висловили застереження стосовно використання у даному 

визначенні прикметника «однаковими» (правами), запропонували замінити його на 

«рівними».  

Незалежна експертка з питань ГР, голова Громадської гендерної ради ВРУ Лариса 

Кобелянська зазначила, що не можна визначати «рівність» (прав та можливостей) через 

«рівність» ( умов).  

Був запропонований компромісний варіант - замінити словосполучення «рівних умов» 

на - «рівнозначних умов» /або «рівнозначних можливостей»; при цьому підкреслювалося, що 

акцент має бути не лише на рівності прав, а на рівності можливостей реалізувати ці права. У 

відповідь на запитання, відносно чого рівнозначні, було зазначено, що можливості можуть 

бути рівноцінними/рівнозначними - відносно потреб тієї чи іншої статі (Л.Чернявська).  

Ольга Шаповалова, к.ю.н., суддя ВСУ у відставці, радник ректора НШСУ, викладач 

НШСУ, зазначила, що запропоноване Тамарою Мельник словосполучення «рівність прав» 

більш чітке, більш відповідає закону, ніж «рівні права», але висловила застереження 

стосовно використання у законі термінів «де юре, де факто»; запропонувала також замінити 

«однаковими правами» на «однаковим обсягом прав» і вилучити із визначення слова 

«захист»і «гарантування».  

Було запропоновано замінити «користування…однаковими правами» - на 

«користування всіма правами, які гарантуються державою», або ж – «всі права, гарантовані 

державою, доступні жінкам і чоловікам» (Лариса Кобелянська). 

Проте ця пропозиція не отримала підтримки. Підкреслювалося, що «користування 

всіма правами»- це не одне і те ж, що  «користування рівними/однаковими 

правами».(Л.Чернявська).  
Визначення поняття «Рівність можливостей жінок і чоловіків» було позитивно і схвально 

сприйнято учасниками засідання. Дискутувалося лише використання словосполучення «система 

засобів».  

Ірина Суслова зазначила, що якщо словосполучення «система засобів» буде включено 

до закону, то виникнуть запитання стосовно змісту даного поняття, постане необхідність 

переліку складових цієї системи засобів.  
Ольга Шаповалова запропонувала до даного визначення додати «захисту» (щодо доступу, 

розподілу, використання, захисту.);запропонувала новий варіант визначення: 

 Рівність можливостей жінок і чоловіків - забезпечення рівного доступу, розподілу, використання 

та захисту (далі - по тексту Т. Мельник): «політичних, економічних, соціальних та культурних 

цінностей, що виключали б дискримінацію та обмеження будь-якої статі, негативно впливали на її 

життєдіяльність та самовираження». 

Стосовно варіанту визначення поняття «Дискримінація за ознакою статі», запропонованого 

Тамарою Мельник, підкреслювалося, що визначення чітке, не описове, не пояснюється через 

ситуацію, як наприклад к законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», 

тому цілком прийнятне для використання у базовому законі. (Ольга Шаповалова).  

При цьому зазначалося, .що визначення дискримінації у базовому законі різниться від 

визначення, що подається у Законі України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні», тому є сенс узгодити визначення шляхом перенесення до Закону «Про засади запобігання та 

протидії дискримінації в Україні», більш чіткого, не описового визначення, що полегшить його 

використання у юридичній практиці.  

Ольга Шаповалова звернула увагу на закінчення визначення («за ознакою статі або будь-якої 

з їх вікових та інших груп») і запропонувала або вилучити цю фразу, або конкретизувати її.  
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Людмила Чернявська зауважила, що дискримінація за ознакою статі може обтяжуватися 

додаванням/перетином інших ознак, тому, на її думку, варто включити до базового закону поняття 

«множинна дискримінація» - або ж дописати до даного визначення «за ознакою статі або з 

додаванням інших захищених ознак, які суттєво посилюють вплив дискримінації за ознакою 

статі»; привернула увагу присутніх до  таблиці, до якої були включені визначення/тлумачення 

понять «позитивні дії»/»спеціальні тимчасові заходи»; «дискримінація», «пряма/опосередкована 

дискримінація», взяті з документів міжнародних організацій та європейського законодавства. 

Лариса Кобелянська зазначила, що у своїх заключних коментарях Комітет ООН з ліквідації 

дискримінації щодо жінок рекомендував Україні узгодити закріплені у законодавстві визначення з 

визначеннями, що подаються у Конвенції, тому запропонувала перевірити визначення в англійському 

варіанті Конвенції з визначеннями, що є в національному законодавстві. На думку пані Кобелянської, 

є сенс узгодити визначення дискримінації у базовому законі з визначенням, яке подається у 

Конвенції, а потім, відповідно, внести зміни до інших законів.  

Учасницями засідання висловлювалися перестороги стосовно ефективності узгодження 

визначень у законах, оскільки у базовому законі дається визначення дискримінації за ознакою статі, а 

в законі «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»- загальне визначення 

дискримінації, прямої/непрямої дискримінації.  

Дискусії викликав перелік ознак, за якими особа може відчувати дискримінацію. Учасниці 

засідання висловлювали свої позиції стосовно включення до переліку вікової ознаки.  

Слід зазначити, що у визначенні дискримінації, запропонованого Тамарою Мельник, вікова 

ознака відсутня, а включаються такі ознаки, як стать, раса, національність, мова, походження, 

майнове та посадове становище, місце проживання, віросповідання, переконання, належність до 

громадських об’єднань або до будь-яких соціальних груп.  

Зазначалося, що перелік ознак у міжнародних документах різниться. Для прикладу, у Хартії 

фундаментальних прав ЄС (Стаття 21. Заборона дискримінації) подається наступний вичерпний 

перелік захищених характеристик: «статі, раси, кольору шкіри, етнічного або соціального 

походження, генетичних особливостей, мови, релігії , політичних або інших переконань, належності 

до національних меншин, майнового стану, народження, інвалідності, віку або сексуальної 

орієнтації» (Л.Чернявська).  

На думку Юлії Стребкової, доцентки Національного технічного університету ««КПІ», не варто 

включати до переліку ознак вікову ознаку, тому що тоді буде дуже багато обмежень по віку, а на 

сьогодні віковий ценз встановлений при відборі на посаду судді, прокурора, обійманні керівних 

посад, при вступі до ВНЗ тощо. 

Учасниці засідання дійшли згоди стосовно того, що за основу слід брати визначення Тамари 

Мельник, оскільки визначення, подані в інших документах, за словами пані Шаповалової, «не 

юридичні».  

Під час обговорення нового визначення «Позитивні дії», запропонованого Тамарою Мельник, 

зазначалося, що слід вилучити фразу права, «надані їм Конституцією і законами України», оскільки 

на попередньому засіданні робочої групи від 25 травня аргументувалася необхідність вилучення цієї 

фрази з визначення, що міститься у Законі «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків» і, відповідно, з визначення «позитивних дій» у Законі «Про засади запобігання  та протидії 

дискримінації в Україні» (Л.Чернявська).  
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За словами Лариси Кобелянської, з нового визначення поняття «Позитивні дії» доцільно забрати 

фразу «встановлені державою», тому що спеціальні тимчасові заходи, можуть встановлюватися і 

профспілками, і роботодавцями на приватних підприємствах. 

Ольга Шаповалова погодилася, що держава визначає і впроваджує політику, а встановлювати 

спеціальні тимчасові заходи може не лише держава. 

Прискіпливо поставилися учасниці обговорення до фрази «…спрямовані на «прискорення 

встановлення фактичної рівності», пропонували обмежитися фразами «встановлення, досягнення 

фактичної рівності», хоча, як зазначила Л.Чернявська, у міжнародних документах використовується 

дана термінологія. Наприклад, у Загальній рекомендації № 25 Комітету ООН з ліквідації дискримінації 

щодо жінок визначається, що «спеціальні тимчасові заходи… повинні бути націлені на прискорення 

процесу встановлення рівноправної участі жінок в політичній, економічній, соціальній, культурній, 

цивільній чи будь-якій іншій сферах».  

Л. Чернявська запропонувала звернутися до визначень, точніше, тлумачень «позитивних дій», 

поданих у Загальній рекомендації № 25 про тимчасові спеціальні заходи: «націлені на досягнення 

фактичної чи основоположної рівності жінок і чоловіків у здійсненні наявних у них прав людини і 

основних свобод»; у Директиві 2004/113/EC щодо забезпечення принципу рівного ставлення до 

чоловіків і жінок у доступі до товарів і послуг: «сприяти реальному втіленню фактичної рівності 

чоловіків і жінок»; у  праві ЄС: «Особливі заходи допомагають забезпечити «рівність по суті», 

тобто рівність у користуванні можливостями для отримання доступу до суспільних благ, а не 

просто «формальну рівність».  

На думку присутніх, фразу «реальне втілення  рівності» доцільно включити до визначення 

позитивних дій.  

Обговорювалися на засіданні відмінності/розбіжності понять «спеціальні тимчасові заходи» 

та просто загальні заходи/стратегії держави, спрямовані на забезпечення рівності та поліпшення 

становища жінок; можливість виростання у Законі термінів: «позитивні дії» та «спеціальні 

тимчасові заходи». 
Висловлювалася пропозиція включити до закону лише термін «позитивні дії», оскільки даний 

термін в більшій мірі відповідає українській ментальності (О. Шаповалова), включити обидва терміни 

(Л.Кобелянська).  

Начальник відділу гендерної рівності Міністерства соціальної політики України Наталія Богданова: 

звернула увагу присутніх на визначення, що пропонується Директивою 2004/113/EC щодо 

забезпечення принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок у доступі до товарів і послуг: 

«конкретні заходи профілактики чи компенсації незручностей, пов’язаних зі статтю». За словами 

пані Богданової, слова компенсація, профілактика влучно передають зміст поняття «позитивні дії».  

В результаті обговорення Ольга Шаповалова запропонувала наступне визначення  

«Позитивні дії - це спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на реальне втілення рівності між 

жінками та чоловіками та усунення дисбалансу між можливостями реалізувати ними рівні 

права». 

Варіант Юлії Стребкової: «Позитивні дії - це спеціальні тимчасові заходи, спрямовані на 

встановлення реальної рівності жінок і чоловіків  та усунення дисбалансу  між можливостями 

реалізувати ними рівні права». 
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Під час обговорення нового варіанту визначення «Сексуальних домагань» зазначалося 

(Л.Чернявська), що на попередньому засіданні робочої групи було запропоновано доповнити 

визначення сексуальних домагань переліком дій, що принижують чи ображають осіб; вилучити з 

визначення сексуальних домагань фразу «які перебувають у відносинах трудового, службового, 

матеріального чи іншого підпорядкування», оскільки працівники можуть страждати і від сексуальних 

домагань колег по роботі. 

Проте Юлія Стребкова висунула пропозицію не конкретизувати перелік дій, а обмежитися 

фразою «будь-які дії…»; аргументуючи це тим, що, наприклад, такі дії, як свист, прицмокування тощо, 

не входять до законодавчо закріплених дій, але можуть бути віднесені до сексуальних домагань. 

Лариса Кобелянська підкреслила, що важливо включити означення «небажана» поведінка.  

При цьому було зазначено, що якщо людина звертається за захистом, то відповідно, це вже - 

небажана поведінка (О.Шаповалова), а якщо подібна поведінка бажана, то це відбувається за 

взаємною згодою, і не може класифікуватися як сексуальні домагання.  

Пані Кобелянська підкреслила важливість суспільно визнаної норми, згідно якої ті чи інші дії 

сексуального характеру /форма поведінки визначається небажаною. 

Було запропоновано конкретизувати, з боку кого поведінка сексуального характеру небажана; 

висловлювалася пропозиція використати словосполучення «небажана з позиції», …або «небажана 

для об’єкта сексуальних домагань». 

Людмила Чернявська звернула увагу на визначення/тлумачення поняття «сексуальні 

домагання» у документах міжнародних організацій; зазначила, що означення «небажана» 

використовується у багатьох визначеннях, але не конкретизується, з позиції кого небажана, бо термін 

«домагання» передбачає небажаний, неприємний характер поведінки. Пропонувалося включити до 

закону перелік дій - для унеможливлення уникнути відповідальності, знайти «лазейку» у законі.  

Юлія Стребкова висловила застереження, що Закон може перетворитися на словник, якщо 

туди будуть записуватися всі можливі дії, ситуації, а Ольга Шаповалова наголосила, що перелік дій 

може стати перешкодою на шляху притягнення кривдника до відповідальності, оскільки завжди 

знайдеться дія (словесна, фізична), не врахована у законі. Натомість відповідні роз’яснення будуть 

надаватися у Постановах Пленумах ВСУ, узагальненні практики. 

На думку пані Шаповалової, у визначенні сексуальних домагань присутній суб’єктивний 

критерій особи, щодо якої була вчинена подібна дія. За її словами, в доказуванні зараз відбувається 

перехід від презумпції не винуватості до презумпції винуватості. Громадянин (жінка чи чоловік) буде 

надавати факти, а завдання відповідача - довести свою невинуватість. На переконання судді ВСУ у 

відставці, фраза «будь-які дії» дасть цілковиту можливість досвідченому юристу довести, що було 

вчинено сексуальне домагання.  

Виходячи з цього, пані Шаповалова запропонувала наступне визначення «сексуальних 

домагань»: будь-яка форма сексуальної поведінки, небажана з погляду об’єкта сексуальних 

домагань.  

Разом з тим було наголошено, що в Україні відсутня кримінальна відповідальність за 

сексуальні домагання, тому було внесено пропозицію включити дану санкцію до законопроекту 

(О.Шаповалова).  
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Дискутувалося використання терміну «дії сексуального характеру». 

При цьому підкреслювалося, що у багатьох міжнародних документах використовується 

словосполучення «дії сексуального характеру». Це ж словосполучення використовується у 

визначенні, запропонованому Тамарою Мельник (Л.Чернявська). 

Робоча група дійшла згоди, що визначення Тамари Мельник цілком прийнятне і може бути 

взяте за основу.  

Разом з тим були висловлені деякі зауваження. Юлія Стребкова запропонувала вилучити з 

визначення Тамари Мельник «сексуальні зв’язки», тому що, на її думку, сексуальні домагання не 

завжди і не обов’язково передбачають сексуальні зв’язки.  

Було запропоновано визначити «сексуальні домагання» як: 

 будь-які дії сексуального характеру, небажані для об’єкта домагань, що принижують 

його  гідність або ображають...  
Наталія Богданова внесла пропозицію ще раз придивитися до визначення, поданого у 

Директиві 2004/113/EC : «сексуальне домагання - це будь-яка форма небажаної фізичної, словесної, 

несловесної або фізичної дії сексуального характеру з метою завдання шкоди гідності особи, 

зокрема створення атмосфери залякування, агресії, приниження, сорому чи образи або 

призводить до таких наслідків». 

На думку пані Богданової, варто взяти з даного визначення хоча б останнє речення і долучити 

до нового варіанту визначення. 

Учасниці засідання обговорили ще одне визначення: поняття «Гендерна рівність». До 

визначення «гендерної рівності», запропонованого Тамарою Мельник, було висловлено зауваження 

стосовно того, що рівність не може пояснюватися через рівність . 

Юлія Стребкова запропонувала наступний варіант: Гендерна рівність - це соціально-правовий 

статус, що дає можливість брати рівну участь у всіх сферах… - або- забезпечує рівні можливості 

участі у всіх сферах життєдіяльності суспільства. 

На думку Л.Чернявської, гендерна рівність може визначатися як рівність соціально-правового 

статусу та можливостей жінок і чоловіків - для участі у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства. 

Ольга Шаповалова запропонувала наступні варіанти визначень: 

- Гендерна рівність - відсутність різниці (відмінностей) у соціально-правовому статусі жінок та 

чоловіків і можливостях щодо його реалізації. 

- або: ГР- відсутність відмінностей у соціально-правовому статусі жінок і чоловіків для 

забезпечення рівних можливостей. 

Юлією Стребковою було запропоновано:  

- Гендерна рівність - відсутність відмінностей у соціально-правовому статусі жінок і 

чоловіків,  що гарантує рівні можливості.  

- або; ГР- відсутність відмінностей у соціально-правовому статусі жінок і чоловіків  та 

обмежень у можливостях … 
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Учасниці зустрічі дискутували з приводу того, чи може закон гарантувати рівні можливості; і чи 

може бути досягнута рівність, якщо відсутні рівні /рівнозначні можливості у доступі до роботи, 

прийняття рішень…, можливості отримання рівноцінних результатів.   

 В результаті  був запропонований ще один варіант визначення: 

 Гендерна рівність - відсутність відмінностей у соціально-правовому статусі жінок і 

чоловіків, що забезпечує реалізацію рівноправної участі у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства; 

/ дозволяє особам обох статей брати рівноправну участь у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства. 
Під час засідання торкнулися питання гендерного бюджетування (ГБ). 

Начальник відділу гендерної рівності Міністерства соціальної політики Наталія Богданова 

повідомила, що в Україні починається впровадження гендерного бюджетування. Відповідно, 

проводяться дослідження, розробляються методики, але для ефективної реалізації ГБ необхідно 

закріпити дане поняття у законодавстві. 

Учасниці засідання висловили позиції стосовно доцільності/недоцільності  законодавчого 

закріплення ГБ у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». На 

думку Ольги Шаповалової, відсутність ГБ у Бюджетному кодексі не дозволить закріпити дане поняття 

у законі, тому необхідно забезпечити законодавче впровадження гендерного бюджетування 

насамперед у Бюджетному кодексі. 

 

Висновки: 

Учасниці засідання дійшли згоди, що членам робочої групи доцільно уважно прочитати всі 

варіанти визначень (закріплених у національному та міжнародному законодавстві; документах 

міжнародних організацій; запропонованих Тамарою Мельник та іншими учасницями засідання 

робочої групи від 30.05. – і з врахуванням результатів обговорень – запропонувати свої варіанти або 

вибрати найбільш влучні із запропонованих.  

Пропозиції просимо надсилати до підкомітету до 15 липня 2016 року - для подальшої 

систематизації та розміщення у загальній порівняльній таблиці. 

 

 

 
Інформація про засідання робочої групи 

4 грудня у Комітеті з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин 

ВРУ відбулося засідання робочої групи з напрацювання комплексних змін до законодавства 

України з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Вела засідання народний депутат України, голова підкомітету з питань гендерної 

рівності та недискримінації Ірина Суслова.  

У своєму виступі вона зосередила увагу на значенні забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків  для утвердження цінностей демократії та  верховенства 

права, соціального і економічного зростання, що зумовить прискорення інтеграції України в 
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ЄС, і  в цьому контексті підкреслила необхідність удосконалення ґендерного законодавства, 

приведення його у відповідність до європейських стандартів.  

Було зазначено, зокрема, що в главі 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної 

політики та рівних можливостей»  Угоди про Асоціацію  між Україною та ЄС, йдеться про 

забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері 

зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, у процесі прийняття 

рішень»; а у спеціальному додатку «Антидискримінація та гендерна рівність»,  який включає 

42 директиви ЄС з соціальних та трудових питань, в тому числі  щодо застосування 

принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок,  фактично встановлений мінімальний 

перелік вимог, що повинні бути імплементовані у законодавство України.  

Виходячи з цього, було запропоновано доповнити і розширити базовий закон – з 

відповідними змінами в інших законодавчих актах - чіткими дефініціями, стандартами 

ідентифікації дискримінації; закріпленням нового принципу доведення, і головне - 

визначенням дієвих механізмів захисту від дискримінації, 

Наголошувалося  на необхідності відображення у базовому законі  поняття гендерно-

зумовленого насильства, що  прискорить ратифікацію Стамбульської конвенції і допоможе 

попередити і подолати ці негативні явища.  

Підкреслювалася важливість гармонізації  українського законодавства з 
європейським в частині доступу постраждалих від насильства до правосуддя; збору 
упорядкованих за категоріями відповідних статистичних даних; механізмів 
відповідальності за вчинення насильницьких дій, а також в частині виховання і 
пропаганди культури ґендерної рівності, розширення інформаційно-освітньої 
діяльності у цій сфері; дотримання принципів рівності у засобах масової інформації, в 
рекламі. 

Особливу увагу було зосереджено  на доцільності внесення доповнень до 
статті 15 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків", і, відповідно, до виборчого законодавства, стосовно більш чіткого 
визначення санкцій за невиконання партіями  вимоги закону щодо обов’язкового 30% 
представництва осіб однієї статі у списках кандидатів.  

Піднімалося питання законодавчого закріплення нових стратегій для досягнення ґендерної 

рівності у сфері зайнятості, зокрема, стратегій запровадження гнучких трудових контрактів, 

соціального забезпечення (в першу чергу – розширення мережі дитячих садків, соціальних 

послуг) з метою сприяння гармонізації професійного і приватного життя як для чоловіків, так і 

для жінок;  стратегій трансформування виробничої культури чоловіків, включаючи адекватні 

схеми відпустки з догляду за дітьми, які використовуються обома батьками, а також 

стратегій, спрямованих на врахування потреб чоловіків і особливо - на підвищення ролі 

чоловіків у підтримці  ґендерної рівності у всіх сферах життя суспільства. 

Учасниці засідання, серед яких були представники Парламенту, центральних органів 

виконавчої влади,  наукових установ,  дослідницьких інституцій, незалежні гендерні експерти, 

визначали стратегію напрацювання комплексних змін до гендерного законодавства;  

пріоритетні напрямки.  

  В процесі обговорення було визначено, що робота з напрацювання комплексних 

змін до законодавства має  базуватися  на  ґрунтовному гендерному аналізі,  

враховувати системний підхід. 

Члени робочої групи були одностайними в думці, що Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» потребує приведення у 
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відповідність до міжнародних  норм та стандартів саме в частині визначення механізмів 

відповідальності за його порушення або невиконання, оскільки це є однією з головних 

причин, що стоять на заваді попередженню та запобіганню дискримінації за ознакою статі в 

українському суспільстві та утвердженню гендерної рівності.  

Було погоджено необхідність законодавчого визначення окремого незалежного 

органу, відповідального за дотримання рівності, з розширеними повноваженнями, 

завданнями та сферами відповідальності.  

Серед питань, що потребують першочергової уваги ( напрацювання змін і доповнень),  

було виокремлено:  

- забезпечення гендерної рівності у виборчому процесі  
-  закріплення питань ГР у Конституції України  
- визначення і розширення термінів (гендер, дискримінація, гендерно-зумовлене 

насильство та ін.) 
- процедура гендерної експертизи законодавства 
 

На тверде переконання учасниць засідання, ґендерна складова повинна  бути 

наскрізною в усьому чинному законодавстві,  стати невід’ємною складовою всіх  нормативно-

правових актів,  але охопити відразу все неможливо,  тому члени робочої групи вирішили 

ставити перед собою конкретні цілі і завдання і – крок за кроком -  йти до поставленої мети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


