
Додаток до Програми забезпечення 
рівних прав та можливостей 
чоловіків та жінок Софіївської 
громади на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням Софіївської 
селищної ради  
від 25.03.2021 №408-6/VIII 

                                         

ПЕРЕЛІК 
завдань і заходів Програми забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок  

Софіївської громади на 2021 -2023 роки 
 

Назва напряму 
діяльності 
(завдання) 

Зміст заходів 
Програми з 
виконання завдань 

Виконавці Строки 
виконання 

Орієнтовані обсяги фінансування заходів 
Програми за роками, тис. грн. 

Очікувані результати 

Джерела 
фінансування 

2021 
рік 

2022 
рік 

2023 
рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечити 
інституційну 
спроможність 
селищної ради 
щодо 
забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 
жінок і 
чоловіків 
Софіївської 
громади 

1.1 Забезпечення 
діяльності дорадчого 
органу із забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків, протидії 
домашньому 
насильству, торгівлі 
людьми та 
дискримінації за 
ознакою статі 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету 

2021-2023 Загальний 
обсяг 

0,2 0 0 Забезпечення сталої 
роботи механізму 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків, 
створення підґрунтя 
для комплексної 
реалізації положень 
законодавства 

Бюджет 
громади 

0,2 0 0 

Інші джерела    

1.2 Організація та 
проведення тренінгів, 
семінарів, навчальних 
поїздок, тощо для 
посадових осіб 
виконавчого комітету, 
депутатського 
корпусу та інших 
зацікавлених осіб 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету, 
комунальні 
заклади та 
підприємства 

2021-2023 Загальний 
обсяг 

1,2 1,6 2,0 Підвищено рівень 
професійної 
компетентності та 
гендерної чутливості 
посадових осіб 
виконавчого комітету, 
комунальних установ та 
підприємств 
Софіївської селищної 

Бюджет 
громади 

1,2 1,6 2,0 

Інші джерела    



селищної ради ради у сфері 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків 

 1.3 Створення 
гендерного портрету 
Софіївської селищної 
територіальної 
громади 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету, 
комунальні 
заклади та 
підприємства 
селищної ради 

2021- 2023 Загальний 
обсяг 

0,5 0,5 0,5 З’ясовано склад  
Софіївської громади 
для сприяння 
рівноправній участі 
жінок і чоловіків у  
прийняті рішень при 
формуванні місцевої 
політики та досягнення 
гендерного балансу 

Бюджет 
громади 

0,5 0,5 0,5 

Інші джерела    

1.4 підготовка та 
поширення 
методичних 
матеріалів (у різних 
формах) про 
практичне 
застосування 
гендерного підходу у 
своїй  діяльності  

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

0,3 0,5 0,5 Створено методичну 
основу для реалізації на 
місцевому рівні 
політики забезпечення 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків 

Бюджет 
громади 

0,3 0,5 0,5 

Інші джерела    

Забезпечити 
врахування 
гендерної 
складової у 
процесі 
формування та 
реалізації 
місцевої 
політики 

2.1 Збір даних, 
розподілених за 
статтю та іншими 
ознаками у різних 
галузях 
життєдіяльності, 
створення гендерного 
портрету Софіївської 
селищної 
територіальної 
громади 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету, 
комунальні 
заклади та 
підприємства 
селищної ради 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

1,2 1,2 1,2 Удосконалено систему 
збору даних, 
розподілених за статтю, 
та врахування їх під час 
підготовки 
стратегічних 
документів, місцевих 
цільових галузевих 
програм. Створення 
гендерного портрету 
громади, щорічне його 
оновлення 

Бюджет 
громади 

0,2 0,2 0,2 

Інші джерела 1,0 1,0 1,0 

2.2 Підготовка та 
виготовлення 
дорожньої карти щодо 
включення гендерної 
складової до місцевих 

Відділ розвитку 
соціальної сфери 
виконавчого 
комітету 

2021 – 2022 Загальний 
обсяг 

0,3 0,3 0 Створення алгоритму 
як передумови щодо 
включення гендерної 
складової до місцевих 
цільових галузевих 

Бюджет 
громади 

0,3 0,3 0 

Інші джерела    



цільових галузевих 
програм 

програм 

2.3 Проведення 
досліджень, 
моніторингу проектів 
та місцевих цільових 
галузевих програм. 
інших документів 
щодо наявності 
гендерної складової 

Відділ розвитку 
соціальної сфери 
виконавчого 
комітету 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

   Зясування гендерних 
розривів у різних 

галузях та внесення 
змін до програмних 

документів з метою їх 
усунення 

Бюджет 
громади 

0 0 0 

Інші джерела    

2.4 Включення 
гендерної складової 
до місцевих цільових 

галузевих програм та 
інших документів 
відповідно до 
рекомендацій 
Європейської Хартії 
рівності жінок і 
чоловіків у житті 
місцевих громад 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету, 
комунальні 
заклади та 
підприємства 
селищної ради 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

   Забезпечення якісних 
послуг у різних сферах 
відповідно до потреб 
населення з 
урахуванням віку і 
статі, інших ознак 

Бюджет 
громади 

0 0 0 

Інші джерела    

2.5 Проведення 
навчання, 
консультації з 
гендерного 
бюджетування для 
відділу фінансів та 
розпорядників коштів 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету, 
комунальні 
заклади та 
підприємства 
селищної ради 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

0,5 0,5 0,5 Підвищення рівня 
обізнаності працівників 
відділу фінансів та 
розпорядників коштів 
для впровадження 
гендерного 
бюджетування у 
бюджетний процес 

Бюджет 
громади 

0,5 0,5 0,5 

Інші джерела    

 2.6 Проведення 
гендерних аудитів (у 
різних сферах 
життєдіяльності) 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

0,2 0,3 0,3 Визначення 
проблемних точок у 
різних сферах 
життєдіяльності 
громади, підготовка 
рекомендацій за 
результатами аудиту 

Бюджет 
громади 

0,2 0,3 0,3 

Інші джерела    

 2.7 Проведення 
аналізу рівня 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

   Визначення рівня 
задоволеності 



задоволеності 
окремими видами 
послуг жінок і 
чоловіків різного віку 
та соціальних груп за 
допомогою різних 
інструментів 

структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету 

Бюджет 
громади 

0 0 0 окремими видами 
послуг жінок і 
чоловіків різного віку 
та соціальних груп для 
врахування в роботі 
виконавчого комітету 
Софіївської селищної 
ради та прийняття 
відповідних рішень 

Інші джерела    

2.8 Проведення 
галузевих нарад з 
питань реалізації 
політики рівних прав 
та можливостей жінок 
і чоловіків 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

   Забезпечення 
координації дій з 
реалізації політики 
рівних прав та 
можливостей жінок і 
чоловіків та виконання 
Програми 

Бюджет 
громади 

0 0 0 

Інші джерела    

2.9 Підготовка 
інформації щодо 
проведених 
моніторингів 
відповідно до системи 
моніторингу Хартії  

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

   Визначення рівня ходу 
реалізації Програми, 
вимірювання досягнень 
результатів та 
відповідного 
корегування заходів 

Бюджет 
громади 

0 0 0 

Інші джерела    

Сприяти 
підвищенню 
гендерної 
свідомості та 
формування 
моделі 
поведінки, 
вільної від 
стереотипних 
уявлень про ролі 
жінок і 
чоловіків у 
різних сферах 
життєдіяльності 
громади 

3.1 Проведення 
інформаційних 
кампаній щодо 
формування моделі 
поведінки, вільної від 
стереотипних уявлень 
про ролі жінок і 
чоловіків у різних 
сферах 
життєдіяльності 
громади 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
структурні 
підрозділи 
виконавчого 
комітету 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

1,5 2,0 2,0 Формування моделі 
поведінки. Вільної від 
стереотипних уявлень 
про ролі жінок і 
чоловіків у різних 
сферах життєдіяльності 
громади 

Бюджет 
громади 

1,5 2,0 2,0 

Інші джерела    

3.2 Проведення циклу 
заходів щодо 
підвищення 
лідерського 
потенціалу жінок, 
мотивації до участі у 

політиці 

Відділ розвитку 
соціальної сфери 
виконавчого 
комітету, Центр 
зайнятості 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

0,5 1,0 2,0 Підвищення мотивації 
й компетенцій жінок з 
метою участі у 
політичних процесах та 
кар’єрного зростання, 
забезпечення процесів 
мережування 

Бюджет 
громади 

0,5 1,0 2,0 

Інші джерела    



3.3 Створення та 
ведення рубрики 
«Гендерні питання» 
на офіційному сайті 
Софіївської селищної 
ради 

Відділ 

проектного 
менеджменту, 
інвестицій та 
цифрової 
трансформації 

2021 Загальний 
обсяг 

   Створення ресурсної 
платформи з питань 
забезпечення рівних 
прав та можливостей 
жінок і чоловіків для 
різних цільових 
аудиторій 

Бюджет 
громади 

0 0 0 

Інші джерела    

3.4 Проведення 
тренінгів, семінарів, 
інших видів 
просвітницької 
діяльності для різних 
цільових аудиторій з 
питань підвищення 
гендерної обізнаності, 
протидії сексизму 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
відділ культури, 
туризму, молоді 
та спорту, відділ 
освіти 
виконавчого 
комітету 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

0,5 1,0 1,0 Поглиблене вивчення 
питань, пов’язаних із 
перевагами реалізації 
гендерної політики, 

підвищення рівня 
гендерної чутливості 
жінок і чоловіків у всій 
різноманітності 

Бюджет 
громади 

0,5 1,0 1,0 

Інші джерела    

3.5 Створення 
інформаційних 
платформ рівних 
можливостей у 

закладах культури 

Відділ культури. 
Туризму, молоді 
та спорту 
виконавчого 
комітету 

2021 Загальний 
обсяг 

0,3 0,5 0,5 Підвищення гендерної 
обізнаності населення 
громади про 
законодавчу базу, 
інституційний 
механізм, кращі 
практики впровадження 
гендерних ініціатив, 
статистичні матеріали з 
означеної тематики 

Бюджет 
громади 

0,3 0,5 0,5 

Інші джерела    

 3.6 Проведення 
роз’яснювальної 
роботи з формування 
відповідального 
батьківства 
(роз’яснювальна 
робота для заохочення 
чоловіків 
користуватися 
відпусткою по 
догляду за дитиною, 
рівного поділу 
сімейних обов’язків) 
 

Відділ розвитку 
соціальної сфери 
виконавчого 
комітету, КЗ 
«Центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді» 
Софіївської 
селищної ради 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

0,3 0,5 0,5 Сприяти формуванню 

відповідального 
батьківства Бюджет 

громади 
0,3 0,5 0,5 

Інші джерела    



3.7 Проведення 
діяльності у різних 
формах з 
профілактики 
ризикованої поведінки 
у підлітків, виховання 
гендерної культури 

Відділ освіти 
виконавчого 
комітету,  КЗ 
«Центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді» 
Софіївської 
селищної ради 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

0,5 0,5 0,5 Профілактика 
ризикованої поведінки 

у підлітків, виховання 
культури взаємин 
дівчат та хлопців, 
протидії проявам 
дискримінації за 
різними ознаками 

Бюджет 
громади 

0,5 0,5 0,5 

Інші джерела    

Забезпечити 
системну 
діяльність з 
протидії та 
запобігання 
торгівлі 
людьми, 
домашньому й 
гендерно 
зумовленому 
насильству, 
множинній 
дискримінації 

4.1 Проведення 
інформаційно-

просвітницької роботи 
серед жителів громади 
щодо запобігання 
жорстокому 
поводженню з дітьми, 
домашньому 
насильству та 
дискримінації за 
ознакою статі, 
протидії торгівлі 
людьми шляхом 

розробки, 
виготовлення та 
поширення 
спеціальної 
літератури (брошури, 
буклети, плакати, 
тощо). Інформування 
про діяльність 
«Гарячої лінії» через 
різні канали 
комунікації 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
відділ культури, 
туризму, молоді 
та спорту, відділ 
освіти , відділ у 
справах дітей 
виконавчого 
комітету,  КЗ 
«Центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді» 
Софіївської 
селищної ради 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

1,2 1,6 2,0 Запобігання 
жорстокому 
поводженню з дітьми, 
домашньому 
насильству та 
дискримінації за 
ознакою статі, протидії 
торгівлі людьми, 
проведення 
систематичної  роботи з 
особами, які вчинили 
домашнє насильство 

Бюджет 
громади 

1,2 1,6 2,0 

Інші джерела    

 4.2 Участь  у 
Всеукраїнській акції 
«16 днів проти 
насильства» 

Відділ розвитку 
соціальної сфери, 
відділ культури, 
туризму, молоді 
та спорту, відділ 
освіти , відділ у 
справах дітей 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

0,3 0,5 0,5 Привернення уваги до 
проблеми насильства, 
надання інформації про 
проблему, 
профілактика 
насильницьких форм 
поведінки 

Бюджет 
громади 

0,3 0,5 0,5 

Інші джерела    



виконавчого 
комітету,  КЗ 
«Центр 
соціальних служб 
для сімї, дітей та 
молоді» 
Софіївської 
селищної ради 

4.3 Створення, 
наповнення розділу з 
протидії насильству в 
рубриці «Гендерні 
питання» на 
офіційному сайті 
Софіївської селищної 
ради 

Відділ 
проектного 
менеджменту, 
інвестицій та 
цифрової 
трансформації, 
відділ розвитку 
соціальної сфери 
виконавчого 
комітету 

2021 - 2023 Загальний 
обсяг 

   Інформування громади 
про контакти для 
надання допомоги 
потерпілим від 
домашнього 
насильства, отримання 
різних видів послуг з 
означеного питання, 
подання звернення та 
профілактичні заходи 

Бюджет 
громади 

0 0 0 

Інші джерела    

Загальна потреба в коштах на здійснення та реалізацію Програми Загальний 
обсяг 

9,5 12,3 13,8  

Бюджет 
громади 

8,5 11,3 12,8 

Інші джерела 1,0 1,0 1,0 
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