
                          

Україна
ОЛЕКСАНДРІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ   МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

«22» грудня 2018 року № 19            22 сесія 8 скликання 

Про затвердження Положення про
Рівність прав жінок і чоловіків 
(гендерну рівність)
Олександрівської селищної ради

               Відповідно до ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків», рішення 14 сесії 8 скликання «Про затвердження переліку 
заходів з покращення управління фінансами в Олександрівській ОТГ» №3 від
07.03.2018 року, сесія селищної ради

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про рівність прав жінок і чоловіків (гендерну 
рівність)
Олександрівської селищної ради.
 .
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань  прав людини, законності, депутатської діяльності і етики 
Олександрівської селищної ради.

        Селищний голова                               М.Бензар



Затверджено
                                                                                                   Рішенням сесії
                                                                                                  від            №

                                              Положення
                         про рівність прав жінок і чоловіків 
                                        ( ґендерну рівність)

Оскільки права та свободи кожної людини в громаді є цінністю і мають
захищатися незалежно від статі особи,

Враховуючи, що всі люди народжуються вільними та рівними у своїй
гідності та правах, і кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, без
будь-якої різниці, в тому числі щодо статі, 

Враховуючи,  що  повноцінний  розвиток  громади,  добробут  та  спільні
інтереси вимагають максимальної участі  жінок нарівні з чоловіками в усіх
сферах,

З метою забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користуватися
всіма  економічними,  соціальними,  культурними,  громадянськими  та
політичними правами, 

Керуючись положеннями Конституції  України, Законом України «Про
забезпечення  рівних  прав  та  можливостей  жінок  і  чоловіків»,  Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також Рішенням 14 сесії
8 скликання «Про затвердження переліку заходів з покращення управління
фінансами в Олександрівській ОТГ» №3 від 07.03.2018 року,

Олександрівська селищна рада, в межах своєї компетенції:

1. Забезпечує  надання  жінкам  і  чоловікам  рівних  прав  та  
можливостей,  запобігати  та  протидіяти  будь-якому  насильству
(фізичного, сексуального, психологічного або економічного характеру)
за ознакою статі.

2. Провадить  просвітницьку  діяльність  з  питань  рівності  жінок  і
чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі. 



3. Створює  умови  для  поєднання  жінками  і  чоловіками  
професійних  і  сімейних  обов'язків,  зокрема  в  сфері  рівноцінного
залучення батьків до таких обов’язків. 

4. Здійснює  позитивні  дії  -  спеціальні  тимчасові  заходи  (наприклад  –
квоти),  що  мають  правомірну  об’єктивно  обґрунтовану  мету,
спрямовану  на  усунення  юридичної  чи  фактичної  нерівності  у
можливостях жінок і чоловіків.

5. Сприяє  збалансованому  представництву  статей  в  управлінні  та  
прийнятті рішень, причому для досягнення цього може застосовувати
позитивні дії. 

6. Рівною  мірою  враховує інтереси жінок і чоловіків під час здійснення
заходів  щодо  їх  соціального  захисту,  для  чого  проводить  збір
відповідної інформації. 

7. Розглядає скарги осіб, які вважають, що стосовно них було застосовано
дискримінацію за  ознакою статі  чи вона стала  об'єктом сексуальних
домагань або постраждала від насильства за ознакою статі. 

8. Протидіє  насильству  за  ознакою  статі,  зокрема  здійснює  систему
заходів,  спрямованих  на  припинення  насильства  за  ознакою  статі,
надання  допомоги  та  забезпечення  захисту  постраждалої  особи  та
отримання  нею відшкодування  завданої  шкоди,  а  також на  належне
розслідування випадків  насильства  за  ознакою статі,  притягнення  до
відповідальності кривдників та зміну їхньої поведінки.

9.  Організовує та забезпечує проходження програм для кривдників - осіб,
які вчинили насильство за ознакою статі.

10. Сприяє  реалізації  програм  для  постраждалої  особи  -  комплексу
заходів,  спрямованих  на  позбавлення  емоційної  залежності,
невпевненості у собі та на формування в постраждалої особи здатності
відстоювати власну гідність та захищати свої права.

11. Здійснює  збір  і  поширення  інформації  про  насильство  за  
ознакою  статі,  а  також  про  загальні  та  спеціалізовані  служби  
підтримки постраждалих осіб.

12. Забезпечує  рівні  права  та  можливостей  жінок  і  чоловіків  у  своїй
внутрішній діяльності та організації. Зокрема, застосовує  позитивні дії
з  метою  досягнення  збалансованого   представництва   жінок   і



чоловіків   на  службі  в  органах  місцевого  самоврядування  з
урахуванням категорій посад службовців.

Відповідно до законодавства,  Олександрівська  селищна рада визначає
уповноважену  особу  з  питань  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей
жінок  і  чоловіків.  Уповноважена  особа  проводить  координацію  заходів  у
сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та моніторинг їх
реалізації на місцевому рівні. 

З  метою здійснення  координації  діяльності  суб’єктів,  що  здійснюють
заходи  у  сфері  запобігання  та  протидії  насильству  за  ознакою  статті
Олександрівська  селищна  рада  визначає  відповідальні  виконавчі  органи.
Уповноважена особа, на яку покладено функції щодо забезпечення рівності
прав і можливостей жінок і чоловіків, у межах своїх повноважень організовує
роботу відповідних органів.

З метою ефективного виконання вище вказаних повноважень, щорічно
до  30  листопада  надає  Уповноважній  особі  детальну  інформацію  для
моніторингу результативності діяльності Олександрівської селищної ради у
сфері забезпечення ґендерної рівності.
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