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«Київ –місто рівних можливостей»

на 2022–2024 роки



Мета Програми

Реалізація політики гендерної рівності у м. Києві 
шляхом впровадження гендерного підходу 

у всі сфери життя громади, відповідно до потреб, 
інтересів та можливостей жінок і чоловіків та/або їх груп
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Основні проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма: 

• низький рівень компетенцій державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та фахівців установ комунальної власності із забезпечення 
політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

• низький рівень представництва жінок на керівних посадах Київської міської 
державної адміністрації та районних в місті Києві державних адміністрацій; 

• низький рівень залучення жінок до процесів прийняття рішень на всіх рівнях, у тому 
числі в мирних переговорах, діяльності щодо встановлення миру, реінтеграції та 
примирення; участі у виборах, суспільно-політичній діяльності;

• недосконалість, а подекуди й відсутність системи збору показників розподілених за 
статтю та гендерної статистики, відсутність навичок роботи з цими даними;

• мала кількість гендерно чутливих міських цільових програм, бюджетних програм та 
нормативних документів;

• низький рівень гендерної культури киян, відсутність знань про правові аспекти 
захисту від дискримінації та сексизму, хибне розуміння сутності гендерної рівності 
та актуальності впровадження гендерної політики у м. Києві.
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Меморандум про взаєморозуміння
між структурою ООН Жінки та КМДА

У рамках Меморандуму заплановано:

• створення та підтримка цифрової інформаційної панелі 
(дашборд) для постійного моніторингу гендерно-
чутливих даних

• оцінка інституційного потенціалу КМДА з питань 
гендерної рівності та дотримання прав людини, в тому 
числі гендерно-чутливої відповіді на COVID-19

• залучення до стратегічних дискусій, застосування 
стратегічного форсайту для розроблення політик і рішень

• реалізація інноваційних та комунікаційних проектів у 
сфері публічного управління

• розроблення системи сталих рішень для просування 
гендерної рівності у житті територіальної громади Києва



Обсяги фінансових ресурсів для реалізації МЦП

Обсяги фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми
Всього (грн)

в тому числі за роками, грн

2022 рік 2023 рік 2024 рік

Всього 13 млн 300 тис. 2 млн 500 тис. 5 млн 200 тис. 5 млн 600 тис.

у тому числі за джерелами:

державний бюджет – – – –

бюджет міста Києва 10 млн 800 тис. – 5 млн 200 тис. 5 млн 600 тис.

інші джерела 2 млн 500 тис. 2 млн 500 тис. – –



Співпраця з МФО «Київ – за рівні можливості»

Підписання Хартії органами місцевого 
самоврядування демонструє готовність 
дотримуватись принципів забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків та реалізувати зобов’язання у 
сфері гендерної рівності на території 
територіальної громади. 

Пріоритети, заходи та ресурси для їх 
реалізації відображаються у 
відповідному плані дій органу місцевого 
самоврядування та програмі .


