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Гендерний паспорт- сучасний iHcTpyMeHT, який с комплексним заходом монlторингу с,гаIIу

гендернот piBHocTi. Хоча презентований гендерний паспорт с доволi схематичним i

неповниМ (i череЗ браК актуальноТ iнформашiТ, яку важко отримати з офiшiйнлrх

статистичних ДЖерел, i через недосконалiсть методологiТ самого дослiдження). ,гим ttc

менш керiвничтво м. Харкова нинi залучас iнформацiю, отриману з гендерного паспорта,

для розробки конкретного плану Лiй у СтратегiТ розвитку MicTa.

гендерний паспорт дае змогу виявити результативнiсть, досяжнiсть i ефективнiс,t,ь

iснуючих мiських програм i полiтик, сприяе розвитку та впровадженню формуванttя

доказовоI полiтики у сферi гендернот piBHocTi (сочiально-економiчному становишti.

потребах, рiвнях участi, доступУ до pecypciB, контролi наД активами, повноваженняNlи

щодо прийнятгя рiшень), стану дотримання прав i свобод, а також може бути використаний

для роботи щодо планування, програмування та реа.гliзацiт важливих цiльових соцiальних

npoipu*. BiH вiдображас iснуючi гендернi розриви, демонструс динамiку MicbKoI,cl

nbnr.n.rY в рiзних суспiльно-економiчних, соцiо-культурних, полiтичних, побутових ,t,a

iнших сферах.
Вваrкаю доречним iнiцiювати розробку i проведення такого дослiд>t<ення у м. Кисtзt,

китв с орiентиром для решти MicT кратни i завжди перебувас в авангарлi сучасних сr,и,ltiв

органiзацii мiського життя. Грунтовне i всебiчне дослiдження у м. Кисвi iз врахуваIlням

досвiдУ м, ХаркоВа та передовиХ свропейсЬких i свiтовиХ напрацювань щодо генitерlttlТ

паспортизацiт, стане базою унiкального методологiчного алгоритму, пiлотованого },

найбiльшОму MicTi УкраТни. Надалi це мох(е стати зразком для решти MicT iрегiонiв,
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з огляду на вищевикладене, прошу доручити створити робочу групу (у ск-ltадi

профiльних управлiнь КМЩА, представникiв нго, науково-дослiдних iнститутiв r,оrцо)

для розробки гендерного паспорта м. Кисва.
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