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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 за 2018 рік 

 

Головою підкомітету Сусловою І.М.,  взято участь у 9 засіданнях Комітету 

Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин та 

міжнаціональних відносин та 59  заходах, серед яких: 

заходи проведені в Україні – 46; 

заходи проведені за кордоном – 5; 

засідання інших парламентських комітетів та робочих груп – 8. 

 

Варто відзначити ключові ініціативи, довкола яких консолідувалися як 

народні депутати, так і партнери підкомітету: 

 

1) Прийнятий Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час 

проходження військової служби у Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях», реєстр. №6109. 

 

2) Проведення виїзного засідання підкомітету, що відбулося в місті Одеса, на 

тему: «Про стан забезпечення прав ромських жінок в Одеській області». 

Рекомендації засідання були направлені до державних органів виконавчої 

влади. 

 

3) Розроблено та зареєстровано Проект Закону «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо ґендерно-правової експертизи», реєстр. 

№8315 від 20.04.2018 року.  

 



4) Проведення Парламентських слухань на тему «Запобігання та протидія 

дискримінації  жінок з вразливих соціальних груп». 

 

5) У восьми містах України проведенні тренінги щодо просування та 

впровадження підходів гендерної рівності у процесах розробки та прийняття 

рішень органами місцевого самоврядування. 

 

6) Проведення семінарів на тему: «Медіа без упереджень: слова мають 

значення». 

 

 

За час  VIII-IX сесій Верховної Ради України восьмого скликання 

підкомітетом опрацьовано для розгляду на засіданні Комітету наступні 

законодавчі ініціативи: 

 

1) проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час 

проходження військової служби у Збройних Силах України та інших 

військових формуваннях» №6109 від 21.02.2017 (до другого читання). 

 

2) проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо ґендерно-правової експертизи», реєстр. №8315 від 20.04.2018. 

 

3) проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо визнання особою без громадянства», реєстр. №9123 від 21.09.2018. 

 

4) проект Постанови «Про проведення парламентських слухань на тему: 

«Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп» 

(жовтень 2018 року), реєстр. №8082 від 01.03.2018. 

 

5) проект Постанови «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 

«Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп» 

(проведених в жовтні 2018 року), реєстр. №9408 від 17.12.2018. 

 

6) проект Постанови «Про проведення парламентських слухань на тему: «Стан 

забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб в Україні» (квітень 

2019 року), реєстр. №9405 від 17.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



Також за вищезгаданий період на базі підкомітету проведені наступні 

заходи: 

 

23.01.2018 – робоча зустріч по обговоренню процесу виконання місцевою 

владою Плану дій Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини на період до 2020 року.  

 

29.05.2018 – виїзне засідання підкомітету з питань гендерної рівності і 

недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, 

національних меншин і міжнаціональних відносин, що відбулося в місті 

Одеса, на тему: «Про стан забезпечення прав ромських жінок в Одеській 

області». 

 

Червень-липень 2018 – тренінги щодо просування та впровадження підходів 

гендерної рівності у процесах розробки та прийняття рішень органами 

місцевого самоврядування для уповноважених осіб місцевих рад з питань 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

 

04.06.2018 – робоча зустріч щодо проведення парламентських слухань на 

тему: «Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних 

груп». 

 

25.09.2018 – круглий стіл на тему: «Перехідне правосуддя як шлях подолання 

наслідків конфлікту та збройної агресії». 

 

10-13.09.2018 – експертні дискусії з представниками громадських організацій 

та представниками органів державної влади, які проведені в ході підготовки 

до парламентських слухань. 

 

10.10.2018 – проведення парламентських слухань на тему: «Запобігання та 

протидія дискримінації  жінок з вразливих соціальних груп». Презентація 

виставки в кулуарах Верховної Ради України на тему: «Більше ніколи поза 

увагою. Жінки, які стикаються з множинними формами дискримінації», 

відкриття творчого заходу (перформансу) вистави громадської організації 

«Театр заради діалогу». 

 

12.10.2018 – презентації нового соціального проекту Академія дівочого 

лідерства «Grow UP», мета якого була виявити лідерські якості в дівчат та 

жінок з вразливих соціальних груп, щоб у майбутньому вони змогли стати 

успішними управлінцями та політиками. 

 

17-18.10.2018 – міжнародна конференція на тему: «Дотримання прав ромських 

жінок в Україні».  

 



22.10.2018 – зустріч з правозахисними організаціями щодо обговорення 

проведення заходу на парламентському рівні присвяченому міжнародному 

Дню прав людини.   

 

31.10 – 02.11.2018 – робоча поїздка до Закарпатської області з метою фіксації 

та вирішення проблем з якими зіштовхуються представники ромської 

національної меншини. Проведення семінарів на тему: «Медіа без 

упереджень: слова мають значення». 

 

13.11.2018 – відбулась міжвідомча робоча нарада з питань забезпечення прав 

осіб, що постраждали внаслідок конфлікту, на соціальний захист.  

 

14.11.2018 – проведення тренінгу та нагородження переможців соціального 

проекту «Академія дівочого лідерства «Grow Up». 

 

07.12.2018 –   захід присвячений Міжнародному дню прав людини та 70 років 

із дня прийняття Загальної декларації прав людини, який відбувся за участі 

Голови Верховної Ради України Парубія А.В., постійної представниці 

Програми Розвитку ООН в Україні Оснат Лубрані та Голови Моніторингової 

місії ООН в Україні Фіони Фрейзер, а також міжнародних організацій та 

представників дипломатичних установ. 

 

10.12.2018 – стратегічна сесія на тему: «Стратегія гендерної рівності Ради 

Європи 2018-2023 рік в Україні: Стан та перспективи імплементації на 

національному, регіональному та місцевому рівнях». 

 

11.12.2018 – проведення міжвідомчої наради з метою напрацювання 

пропозицій щодо створення дієвого механізму зміни існуючої ситуації та 

подальшої інтеграції ромів до українського суспільства. 

 

 

 

Суслова І.М. як голова підкомітету взяла участь у наступних заходах: 

 

18.01.2018 – Брифінг щодо скасування дискримінаційних підзаконних актів, 

що обмежують право дівчат отримувати освіту у військових ліцеях. 

 

19.01.2018 – Прес-конференція спільно з громадськими організаціями «Ліга 

захисту прав жінок» та  «Трудові Ініціативи» щодо скасування наказу 

Міністерства охорони здоров’я України №256 та про подальші необхідні 

кроки влади в цій галузі.  

 

25.01.2018  –  Участь в роботі круглого столу щодо ролі безоплатної правової 

допомоги в системі захисту прав постраждалих від домашнього насильства. 

 



02.02.2018 – Участь у соціальному телепроекті «Десять портретів» або десять 

пронизливо трагічних історій про жінок, які не мовчать!», в якому 

піднімається проблема домашнього насильства. 

 

20.02.2018 –  Участь у засіданні Комітету з питань забезпечення рівних прав 

та можливостей чоловіків і жінок Асоціації місті України. 

 

06.03.2018 – Участь у міжнародній конференції «Реформа парламенту: 

ретроспектива та перспективи», де було акцентовано увагу на успішні кроки в 

напрямку досягнення гендерної рівності. Зокрема, такими кроками є 

ухвалення в першому читанні законопроекту №6109 про усунення 

дискримінації жінок в армії, а також прийняття за основу Виборчого кодексу, 

який робить обов’язковим гендерне квотування. 

 

23.03.2018 – Участь у дискусії на тему: «Гендерна рівність у медіа та рекламі: 

європейські стандарти та українські реалії». Під час якої відбулось 

обговорення поточної ситуації в Україні щодо застосування стандартів 

гендерної рівності у ЗМІ та рекламі, а також представлено пропозиції 

законодавчих змін для запобігання сексизму в рекламі. 

 

27.03.2018 – Підписання меморандуму про співпрацю з Інститутом держави і 

права імені В.М. Корецького Національної академії наук України щодо 

розбудови суспільства рівних прав та можливостей. 

 

29.03.2018 – Участь у дискусії спільно з громадською організацією «Трудові 

ініціативи» на тему: «Жінки у сфері праці». 

 

02.04.2018 – Круглий стіл на тему: «Роль медіа в утвердженні культури 

гендерної рівності  та недискримінації» з питань моніторингу дотримання 

гендерної рівності та недискримінації в медіа. 

 

10.04.2018 – Прес-конференція спільно з громадською організацією «Ліга 

захисту прав жінок» з нагоди презентації законопроекту «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо ґендерно-правової експертизи». 

 

11.04.2018 – Участь у робочій групі з напрацювань змін до законодавства про 

рекламу та медіа з метою поглиблення гендерної сенситивності національних 

медіа. 

 

13.04.2018 – Участь у нараді проведеної на базі Міністерства соціальної 

політики України з питань денонсації Конвенції Міжнародної організації 

праці про використання роботи жінок на підземних роботах у шахтах будь-

якого роду (№45). 

 



18.04.2018 – Участь у 4-му засіданні керівного комітету проекту Ради Європи 

«Свобода медіа в Україні», де відбулось звітування про вчинені дії та 

напрацювання планів на майбутнє з питань гендерної недискримінації в медіа. 

 

19.04.2018 – Захід щодо презентації Проекту «Ґендерно-орієнтоване 

бюджетування в Україні». 

 

06.04.2018 –  Участь у дискусії на тему: «Чи є місце гендеру у політиці?», 

організованою Асоціацією випускників юридичного факультету КНУ імені 

Тараса Шевченка. 

 

14.05.2018 – Участь у регіональній конференції «Гендерна рівність у медіа та 

рекламі», що проходила в місті Одеса 

 

17.05.2018 – Зустріч Міжфракційного депутатського об’єднання «Жінки, мир, 

безпека» з метою координації зусиль між депутатками-членкинями та 

Секретаріатом об’єднання 

 

21.05.2018 – Нарада з Міністром оборони України, де обговорювались важливі 

питань у сфері безпеки та оборони України щодо рівних прав жінок та 

чоловіків у Збройних Силах України 

 

02.06.2018 – Участь у конференції депутаток і представниць органів місцевого 

самоврядування України «Жінки в політиці: сила в єдності», де 

обговорювались питання про роль місцевих рад у просуванні гендерної 

рівності; досвід роботи депутатських груп на місцевому та національному 

рівні; можливості для місцевих рад; розширення прав і можливостей жінок у 

політиці. 

 

04.06.2018 – Робоча зустріч щодо проведення парламентських слухань на тему 

«Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп». 

 

20.06.2018 – Прес-конференція спільно з народним депутатом Лубінцем Д.В. 

та громадською організацією «Ліга захисту прав жінок» на тему: «Імідж 

України: як зупинити секс-туризм?». 

 

18.06.2018 – Участь у Робочій групі з питань реалізації Резолюції Ради Безпеки 

Організації Об’єднаних Націй 1325, де брали участь представники органів 

державної влади та громадських організацій на якій забезпечено обговорення 

питань впровадження гендерної політики в Збройних Силах України. 

 

06.06.2018 – Участь у заході присвяченому звіту громадської організації «Ліга 

захисту прав жінок» щодо реалізації проекту «Україна без сексизму». 

 



04.07.2018 – Засідання робочої групи Міністерства соціальної політики 

України щодо змін до законодавства про працю, а також ратифікації конвенції 

Міжнародної організації праці №171 «Про нічну працю». 

 

04.07.2018  – Участь у Круглому столі щодо сучасного стану імплементації 

порядку денного Резолюції Ради Безпеки ООН №1325. На заході 

обговорювались питання про знаходження інструментів захисту прав жінок в 

умовах збройного конфлікту та забезпечення їхньої активної участі у 

миротворчих процесах.  

 

19.10.2018 – Участь у прес-конференції спільно з надзвичайним і поважним 

послом Франції в Україні пані Ізабель Дюмон, президентом французько-

української торгово-промислової палати паном Жан-Поль Пьотровскі, 

директором французько-української торгово-промислової палати пані Марі 

Брюан, генеральним директором кампанії «Danone» пані Наталі Алькер, а 

також головним редактором журналу «ELLE» пані Сонею Забугою , яка 

присвячена презентації проекту «Створено жінками», що познайомить 

українців з історіями успіху наших бізнес-леді. 

 

14.11.2018 – Участь у засіданні круглому столі «Протидія дискримінації жінок 

з вразливих груп», що відбулось за сприяння Інституту держави і права імені 

В.М. Корецького.  

 

04.12.2018 – Проведення брифінгу у Верховній Раді України на тему: 

«Порушення прав жінок з інвалідністю».  

 

06.12.2018 – Участь у форумі «Основні засади рівного економічного розвитку 

жінок і чоловіків». Під час форуму було обговорено основні напрямки 

державної політики у сфері рівного економічного розвитку жінок і чоловіків, 

регіональні аспекти реалізації державних ініціатив та важливість симбіотичної 

участі громадськості та міжнародних партнерів у цьому процесі. 

 

 

 

 

 

Суслова І.М., як голова підкомітету, взяла участь у наступних 

міжнародних заходах: 

 

5 червня 2018 року 

Молдова, м. Кишинів 

Участь у міжнародній конференції «Проблеми місцевого та центрального 

публічного управління» на панелі Єволюція національного законодавства в 

сфері прав людини і недискримінації. 

 

 



23 липня –  02 серпня 2018 року 

США, м. Вашингтон, м. Канзас-Сіті 

Відрядження до Сполучених Штатів Америки, що відбулось у рамках 

програми «Відкритий світ». Під час поїздки було проведено ряд важливих 

офіційних зустрічей, серед яких зустрічі з конгресменами Сполучених Штатів 

Америки щодо можливостей поглиблення співпраці з Україною. 

 

16 – 17 вересня 2018 року 

Єгипет, м. Каїр 

Робочий візит до громадянина України Чикоша Едварда, який відбуває 

покарання у тюрмі Арабської Республіки Єгипет. Під час поїздки було 

проведено бесіду із співвітчизником та моніторинг умов його утримання. 

 

19 – 21 листопада 2018 року   

Франція, м. Страсбург  

Участь у Всесвітньому демократичному форумі, який був присвячений 

гендерній рівності й правам жінок. На форумі були озвучені базові доповіді, 

присвячені недостатньому представництву жінок у владі та подоланню 

сексизму, дискримінації й насильству стосовно жінок. Працювали тематичні 

лабораторії й круглі столи, де доповідачі могли сфокусуватись на конкретних 

проблемах, таких як: участь жінок у виборах, подолання сексуальних домагань 

в громадському просторі, гендерний розрив в економіці, насильство стосовно 

жінок та дівчат, стереотипи щодо жінок в ЗМІ. В рамках форуму відбулось 

засідання на тему «Жінки, безпека та демократизація». 

 

13 – 16 грудня 2018 року  

Греція, м. Афіни 

Офіційного візиту до Греції, де було проведено низку важливих зустрічей з 

представниками влади та Омбудсманом Грецької Республіки з метою 

проведення переговорів для забезпечення належного представництва та 

захисту українських моряків у процесі слідства та в судах різних інстанцій.  

 

 

 

 

 

 

 

 


