
 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЕКСПЕРТКИ 

 

Підготовка практичного посібника та супровідних документів з покращення послуг, 

надання яких здійснюється на території громади, з врахуванням гендерного аспекту  

 

З липня 2021 року по липень 2022 року Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» за 

підтримки програми U-LEAD з Європою реалізовує проєкт «Посилення спроможностей 

мереж жінок-лідерок та юристок в регіонах». 

У межах даного проєкту передбачається підготовка посібника, а також інших супровідних 

документів. які стосуватимуться особливостей послуг, надання яких здійснюється на 

території громади (ОТГ), з врахуванням гендерного аспекту, виявлення/вдосконалення 

гендерного компоненту при наданні таких послуг. 

У посібнику має бути відображений гендерно-правовий аналіз діяльності громад (ОТГ) в 

наступних напрямах: 

 Становлення ефективної та спроможної громади (стратегічне лідерство та управління; 

управління людськими ресурсами; місцеві фінанси; комунікація та взаємодія з 

громадянами та представниками влади; 

 Надання високоякісних муніципальних послуг: адміністративні послуги; освіта; 

охорона здоров’я; соціальні послуги; 

 Сприяння сталому місцевому розвитку: громада, дружня до бізнесу; просторове 

планування та управління природними ресурсами; громадська інфраструктура; 

сільський розвиток 

В межах даної пропозиції передбачається також аналітична робота, пов’язана із аналізом 

міжнародних стандатів в сфері рівності в громадах (Європейська хартія рівності жінок і 

чоловіків у житті місцевих громад), та підготовка відповідних документів для впровадження 

таких стандартів в громадах. 

Для розробки посібника та супровідних документів Асоціація жінок-юристок України 

«ЮрФем» шукає експертку, яка має досвід роботи у відповідних тематиках та програмах. 

Орієнтовний план роботи у рамках проєкту: 

Термін 

виконання 
Діяльність Результат 

жовтень 2021- 

січень 2022 року 

Підготовка посібника, його структура, 

зміст, наповнення, роздаткові матеріали 

Посібник має містити наступні 

компоненти: 

1. Текст посібника, із 

текстом методології 

дослідження, аналізом 

законодавства, аналізом 

законопроектів, аналізом 

діяльності громад,  та 



 
 Методологія проведеного 

дослідження щодо наявності 

гендерно-чутливого підходу при 

наданні послуг в громадах; 

 Гендерно-правовий аналіз 

законодавства, яке врегульовує 

діяльність громад, виявлення його 

недоліків та формування 

рекомендацій щодо посилення 

гендерного компоненту; 

 Аналіз законопроектів при їх 

наявності щодо врахування 

гендерного компоненту при 

діяльності громад; 

 Аналіз діяльності громад (ОТГ) в 

зазначених вище напрямах на 

предмет наявності/врахування 

гендерного компоненту  

 Рекомендації щодо впровадження 

гендерного компоненту при 

здійсненні діяльності громад у 

зазначених вище напрямах, в тому 

числі при наданні послуг 

 

сформованими 

рекомендаціями щодо 

посилення гендерного 

компоненту в громадах 

Лютий-березень 

2022 року 

Підготовка «дорожньої карти» з 

впровадження гендерного підходу у 

діяльність ОТГ  

(коротка брошура з рекомендаціями про 

впровадженню гендерного підходу у 

діяльність ОТГ на основі посібника) 

Текст брошури 

Березень 2022 

року 

Презентація посібника та «дорожньої 

карти»  

Участь у презентації взяло 

100 осіб 

 

 

Березень-

квітень 2022 

року 

Підготовка 3 публікацій у ЗМІ на основі 

тексту підготовленого посібника 

3 публікації у ЗМІ 

Грудень 2021 - Аналітичний огляд Європейської хартії 

рівності жінок і чоловіків у житті 

1 аналітичний огляд 



 
січень 2022 року місцевих громад (2006): особливості, 

гарантії, географія поширення в Україні 

Лютий-березень 

2022 року 

Аналітичне дослідження щодо  кількості 

громад в Україні, які прийняли рішення 

про приєднання до Європейської хартії 

рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад (як відбувалось 

приєднання, чи відбулись зміни у таких 

громадах, «успішні кейси» громад в 

сфері покращення надання послуг з 

врахуванням гендерного компоненту). 

 

1 аналітичне дослідження 

Березень-

квітень 2022 

року 

Розробити алгоритм для громади щодо 

перших кроків, в тому числі необхідної 

документації, для схвалення 

Європейської хартії рівності жінок і 

чоловіків у житті місцевих громад 

громадою 

1 брошура, де міститься 

зазначений алгоритм 

 Травень 2022 

року 

Підготувати проект «Аналітичної 

записки щодо необхідності приєднання 

громади до Європейської хартії рівності 

жінок і чоловіків у житті місцевих 

громад», у якому має міститися 

обґрунтування доцільності її прийняття; 

цілі та пріоритети громади для 

досягнення гендерної рівності в межах 

громади» 

1 проект «аналітичної 

записки» 

Травень 2022 

року 

Публікація в ЗМІ на основі аналізу 

впровадження Європейської хартії 

рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад громадою в Україні 

1 публікація 

 

 

 


