
XII УКРАЇНСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ ФОРУМ
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Вінниччина – Платформа 
Рівноправного Партнерства

(РОЛЬ МФО В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ)

Сулімова С.І. – радник Вінницького міського голови 
з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

представник м.Винниця у Секції АМУ 
з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,

депутат обласної Ради 6 скликання,
к.н. з державного управління



Актуальність питання

• Низька видимість жінок в ЗМІ.

• Низький рівень представництва жінок в 
радах місцевого рівня та в ВРУ.

• Жінки економічно слабше та найуразливіші.

• Відсутність дієвої співпраці на різних рівнях 
суспільства (на горизонтальному та 
вертикальному).

.



Низька видимість жінок в ЗМІ



Низький рівень представництва жінок в радах 
місцевого рівня та в ВРУ

n
% of 

contested

More than 30% women 0 0%

20% - 30% women 1 4%

10% - 20% women 21 92%

Less than 10% women 1 4%

Only men 0 0%

Elections not held



Результати виборів до міських та районних рад.
Відсоток місць, які отримали жінки

Rayon and City Council Results
Percent of Seats Held by Women

n
% of 

contested

More than 30% women 298 36%

20% - 30% women 299 36%

10% - 20% women 209 25%

Less than 10% women 31 4%

Only men 0 0%

Repeat elections will be held

Elections not held



Середній рівень представництва жінок в обласних радах – 15,1%.
Вінницька область тримає цю середину і має 15,5% представництва жінок в 
обласній раді.
Середній рівень представництва жінок у міських радах – 18,4%, 

Вінницька міська рада знову посередині – 16,7%.



Економічні фактори, що зменшують 
можливість участі жінок у політиці

• Ґендерна дискримінація на ринку праці

• Ґендерна диспропорція в бізнесі

• Відсутність держаних програм щодо  створенні 
умов в отриманні фінансово-економічних знань.

• ЗМІ: відсутність створенні іміджу-комунікації 
рівноправного партнерства.

• Жінки економічно слабше та економічно 
найуразливіші: у 2 рази більше необхідно енергії та 
коштів для участі у політиці.



Ґендерна дискримінація на ринку праці

За  даними Державної служби статистики
• 2015р. у різних місяцях безробітних було від 394 тисяч до 524 тисяч.
• За січень 2016 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася 
на 17,8 тисячі осіб.
• Жінок серед безробітних у 1,2 разу більше, ніж чоловіків (279,1 тис. проти 229,5 тис.).
• На ринку праці у 2016р.роботодавці пропонують 31,3 тисячі вакансій, тобто на одне 
місце претендують 16 осіб.
• 2015 році за державною програмою, отримали одноразову допомогу із безробіття та 
відкрили власні справи. Кожен другий колишній безробітний відкрив бізнес у сферах 
торгівлі та ремонту автотранспортних засобів, кожен десятий – у професійній, науковій та 
технічній діяльності, стільки ж – у сільському, лісовому та рибному господарствах.



Цікаво що:
В Goldman Sachs (найбільший в світі комерційний банк) прогнозують, 
що якщо державної волею посприяти зростанню числа 
працевлаштованих жінок і зрівняти їх у праці з чоловіками, то показник 
ВВП у Японії збільшиться на 16%, а в Італії - на 21%. 

•

•

Канадські компанії виявили прямий взаємозв'язок між присутністю 
жінок на керівних посадах і поліпшенням фінансових показників 
корпорацій. 
Одночасно з цим найбільший канадський банк "Royal Bank of Canada" 
виступив з твердженням, що "відсутність повної рівності чоловіків і жінок 
тягне значні фінансові витрати". Так, якщо б був досягнутий абсолютний 
гендерний паритет на сучасному канадському ринку праці, ВВП Канади 
виріс би приблизно на 21%. 



Ґендерна диспропорція в бізнесі
• Статистичні дані свідчать, що серед власників великих бізнес-структур жінки 

зустрічаються в одиничних випадках, серед власників середнього та малого 
бізнесу вони становлять 20%. Очевидним є факт, що в цій сфері, як і в інших, 
жінки займають переважно нижчі і середні позиції і рідко досягають рівня 
прийняття рішень.

• 78% підприємств очолюють чоловіки, і лише 22% жінки;
• підприємства, очолювані жінками, у вісім разів частіше наймають жінок на 

керівні посади; 
• найбільше жінок-керівниць у торгівлі, сфері послуг та в громадському 

харчуванні, а найменше – у галузі будівництва; 
• найбільше проблем для жінок-підприємниць створюють перевірки та 

отримання дозволів. Від жінок-підприємниць частіше очікувалися неофіційні 
платежі. 

Горизонтальна гендерна сегрегація:
• жінки сконцентровані у сферах зайнятості 
із нижчою заробітною платою.
Вертикальна сегрегація:
• жінки займають нижчі посади.

• http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/AdvanceVersions/CEDAW-C-UKR-7_ru.pdf

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/AdvanceVersions/CEDAW-C-UKR-7_ru.pdf


Труднощі, з якими стикаються жінки в сфері
розвитку власного бізнесу в Україні: 

• відсутність стартового капіталу, 
• ділових контактів, 
• інформації,
• протекції з боку владних структур,
• відсутність зацікавлення ЗМІ у створенні позитивного іміджу 

жінки у сфері бізнесу.
• відсутність держаних програм щодо  створенні умов в 

отриманні фінансово-економічних знань.

• соціальні та психологічні фактори: 
– відсутність впевненості у свої сили, 
– патріархальні стереотипи, які все ще домінують у суспільстві, 
– брак підтримки з боку сім’ї та знайомих.



Проект ВООГО «Відкрите суспільство»
«Жінки – це 50% успіху України»

за підтримки Національного Демократичного Інституту (NDI)

• «Жінки – це 50% успіху України» – це соціальний проект, спрямований на 
активізацію та підтримку жінок в громадському та політичному житті, 
врівноваження представництва жінок та чоловіків на ключових позиціях 
заради пришвидшення створення справді європейської моделі суспільства. 
• Проект стартував у вересні 2014 року у Вінницькій та Львівській областях 
із початком пілотної громадської-інформаційної кампанії.
• «50%» означає не кількість жінок, адже насправді їх 54%, а їхню 
рівноправну паритетну участь в управлінні державою, прийнятті рішень та 
впровадженні реформ – на рівні з чоловіками: жінки, і чоловіки повинні  
мати рівні можливості реально впливати на прийняття рішень. 
• Відповідно проводиться  діяльність, що включає:
• підвищення рівня видимості жінок в ЗМІ
• співпрацю з політичними партіями
• сприяння формуванню Міжфракційних об’єднань в радах різних рівнів, задля 

посилення уваги до гендерних питань в місцевих радах.



Проміжні результати:
• Підписано Меморандум  про співпрацю з політичними партіями щодо 

застосування добровільних квот в виборчих списках політичних партій (2014).

• Сформоване МФО «Рівні можливості» в Вінницькій обласній раді (шостого 
(2015) і сьомого (2016) скликань).

• Сформоване МФО «Рівні можливості» в Козятинській міській раді.

• Заявлено про намір створення МФО: Жмеринська, Хмільницька, Калинівська
міськи ради. 

• Поширена діяльність на інші області: Хмельницька, Житомирська, Одеська, 
Харківська.

• Створена Платформа Рівноправного Партнерства (ПРП) , що включає МФО 
рад всіх рівнів і всіх партнерських областей, долучених до проекту. 

• В свою чергу МФО включає як депутатів так і експертів громадянського 
середовища. Тобто Платформа (ПРП) передбачає як горизонтальну так і 
вертикальну співпрацю.

• Підготовлена концепція Муніципальної програми забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків м. Вінниця на період до 2020 року

•



Платформа Рівноправного Партнерства 
(ПРП)

ПРП - інструмент для імплементації 
гендерної політики щодо досягнення 
суспільства рівних можливостей.

ПРП сприяє:

• обміну позитивними практиками,

• інформуванню про інновації, досвід, 
дослідження через мережу учасників ПРП.



ПОКРАЩЕННЯ ВИДИМОСТІ ЖІНОК В 
ЗМІ



ЛОБІЮВАННЯ ЗБІЛЬШЕННЯ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА ЖІНОК В РАДАХ





Тренінг "Проектний менеджмент для керівників підрозділів 
Козятинської міської ради та громадських організацій“ 

(20.04.2016)



Тренинги 
за Міжнародною програмою соціально-фінансової освіти



Пропозиції
1. Аналіз поточної ситуації в містах України з точки зору гендерних перспектив
(гендерні портрети).

Якщо не вистачає гендерної статистики, можна використовувати  інші-додаткові 
методи соціологічного дослідження.

2. Визначити цілі гендерного лобі за участю створених та нових  МФО. 

3. Різні міста - різний досвід Міжфракційних Об'єднань «Рівні Можливості» (МФО) -
об'єднаних на єдиній  платформі понять  - Платформі Рівноправного Партнерства  
(ПРП), яка сприяє:
• обміну досвідом,
• ідеями, 
• дослідженнями, 
• мозковий штурм… 

4. Посилення компетенції ПРП через систему  реалізації гендерного 
потенціалу (комплексне навчання):
• Академія жіночого політичного лідерства.

• Міжнародна програма соціально-фінансової освіти - збільшення економічних знань. ( Економіка 
починається з сімей, з дітей).

• Посилення можливостей в організаційному розвитку. Проектний менеджмент.

• Школи організаційного розвитку (вебінари).



ВЗАЄМОДІЯ МІЖФРАКЦІЙНИХ ОБ‘ЄДНАНЬ

МФО 
Верховна 

Рада 
України

МФО 
Вінницка 
обласна 

Рада

МФО 
Київська 
міська 
Рада



СПРИЯННЯ ОБ’ЄДНАНЮ

ПЛАТФОРМА РІВНОПРАВНОГО ПАРТНЕРСТВА
=

МФО всіх рівнів
+

МФО різних областей
+ 

Співпраця депутатів та експертів громадянського 
суспільства, осіб місцевого самоврядування.



• ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

• ЗАПРОШУЄМО ДО 
СПІВПРАЦІ!


