
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА 
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м. Кривий Ріг 



   
ЗМІСТ 

 

Вступ 

1. Терміни, що вживаються у даній політиці 

2. Заборона дискримінації за ознакої статі 

3. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків учасників «Досить труїти 

Кривий Ріг!» 

4. Оскарження дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань, насильства за 

ознакою статі. Притягнення до відповідальності порушника. 

 

 

ВСТУП 

 

Процес діяльності ГС «Досить труїти Кривий Ріг!» має співпадати з метою ЗУ «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Зокрема, ДТКР в своїй діяльності 

прагне досягнути паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, 

спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні 

права, надані їм Конституцією і законами України. 

 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ У ДАНІЙ ПОЛІТИЦІ 

 

Гендерна рівність (gender equality) - рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні 

можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах 

життєдіяльності суспільства. Протилежним поняттям ГР є гендерна нерівність - відмінності та 

нерівності, що формуються у процесі реалізації соціальних ролей жінок і чоловіків, у взаємодії та 

за допомоги інституцій. 

Дискримінація за ознакою статі (гендерна дискримінація) (gender discrimination) - дії 

 чи  бездіяльність,  що виражають  будь-яке розрізнення,  виняток або привілеї за ознакою статі, 

 якщо  вони  спрямовані  на обмеження  або унеможливлюють визнання,  користування  чи 

 здійснення на рівних підставах прав і свобод людини для жінок і чоловіків. ГД є порушенням 

прав людини. Визначають пряму, непряму Д. Законодавство України ґрунтується на принципі 

недискримінації, що передбачає незалежно від певних ознак: забезпечення рівності прав і свобод 

осіб та/або груп осіб; забезпечення рівності перед законом осіб та/або груп осіб; повагу до гідності 

кожної людини; забезпечення рівних можливостей осіб та/або груп осіб. 

Сексизм (sexism) - дискримінація за ознакою статі, що  ґрунтується на уявленні про 

вигадану перевагу моральних, інтелектуальних, культурних, фізичних та інших властивостей 

однієї статі над іншою. 

Сексуальні домагання (sexual  harassment) - дії сексуального характеру, виражені 

словесно  (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, 

поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, 

службового, матеріального чи іншого підпорядкування. 

2. ЗАБОРОНА ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ 

Дискримінація за ознакою статі забороняється. 

Не вважаються дискримінацією за ознакою статі: 

• спеціальний захист жінок під час вагітності, пологів та грудного вигодовування 

дитини; 

• обов'язкова строкова військова служба для чоловіків, передбачена законом; 

• різниця в пенсійному віці для жінок і чоловіків, передбачена законом; 

• особливі вимоги щодо охорони праці жінок і чоловіків, пов'язані з охороною їх 

репродуктивного здоров'я.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ 

УЧАСНИКІВ «Досить труїти Кривий Ріг!» 

ГС «Досить труїти Кривий Ріг!» забезпечує всім жінкам і чоловікам, що приймають участь в 

діяльності організації рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, 

підвищенні кваліфікації та перепідготовці. 

ГС «Досить труїти Кривий Ріг!» 

• створює умови праці, які дозволяли б жінкам і чоловікам здійснювати трудову 

діяльність на рівній основі; 

• забезпечує жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними 

обов'язками; 

• здійснює рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових 

умовах праці; 

• вживає заходів щодо створення безпечних для життя і здоров'я умов праці; 

• вживає заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань та 

інших проявів насильства за ознакою статі. 

Під час проведення тендерів та оголошень про вакансії ГС «Досить труїти Кривий Ріг!» 

зобов’язується дотримуватись принципу гендерної рівності. Зокрема, не пропонувати роботу лише 

жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно 

особами певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей, вимагати від осіб, які 

влаштовуються на роботу, відомості про їхнє особисте життя, плани щодо народження дітей. 

4. ОСКАРЖЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ ТА СЕКСУАЛЬНИХ 

ДОМАГАНЬ, НАСИЛЬСТВА ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ. ПРИТЯГНЕННЯ ДО 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОРУШЕНИКА 

 

Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за ознакою статі чи 

вона/він стала/в об'єктом сексуальних домагань або постраждала від насильства за ознакою статі, 

має право звернутися зі скаргою до органів управління ГС «Досить труїти Кривий Ріг!». 

За результатами розгляду скарги, правління ГС «Досить труїти Кривий Ріг!» приймає рішення 

про виключення зі складу її учасників порушника гендерної рівності. При цьому, ГС «Досить 

труїти Кривий Ріг!» зобов’язується зберігати конфіденційність щодо особи, яка зазнала порушень 

щодо гендерної рівності. 

В подальшому, особа, що зазнала порушень гендерної рівності має право звернутися до 

притягнення до відповідальності винної особи до компетентних органів відповідно до ЗУ «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». 

 

 

 

  


