
 

Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 18 грудня 2018 р. № 1106-р 

 

Витяг з ПЛАНУ  
пріоритетних дій Уряду на 2019 рік 

Кроки Обґрунтування Відповідальні за виконання Строк Індикатор виконання Очікувані результати 

233. Розроблення та 
подання Кабінетові 
Міністрів України проектів 
постанов Кабінету Міністрів 
України про внесення змін 
до Типових вимог до осіб, 
які претендують на 
зайняття посад державної 
служби категорії “А”, та 
Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад 
державної служби” 

включення вимог до 
осіб, які претендують 

на зайняття посад 
державної служби усіх 

категорій, мати 
професійну 

компетентність оцінити 
гендерний вплив під 

час визначення, 
впровадження та 

моніторингу державної 
політики 

НАДС  червень 
прийнято постанови 
Кабінету Міністрів 

України 

можливість оцінити під час 
проведення конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби 
компетентність кандидатів з метою 

підвищення якості підготовки та 
прийняття управлінських рішень з 

врахування потреб та інтересів жінок і 
чоловіків 



234.Удосконалення 
методичних підходів щодо 
збору, обробки, публікації та 
використання гендерної 
статистики відповідно до 
Заключних зауважень 
Комітету ООН з ліквідації 
дискримінації щодо жінок до 
восьмої періодичної доповіді 
України про виконання 
Конвенції про ліквідацію всіх 
форм дискримінації щодо 
жінок 

необхідність 
приведення вітчизняної 

системи гендерної 
статистики у 

відповідність з 
європейськими 

стандартами збору та 
поширення даних 

згідно з положеннями 
Угоди про асоціацію 

Держстат  вересень 

видано акт щодо 
затвердження 
методичних 

рекомендацій про збір, 
обробку, публікацію та 

використання 
гендерної статистики 

підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень з урахуванням 

забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та/або 

їх груп 

259.Внесення змін до 
Методики розроблення, 
проведення моніторингу та 
оцінки результативності 
реалізації регіональних 
стратегій розвитку та планів 
заходів з їх реалізації, 
затвердженої наказом 
Мінрегіону від 31 березня 
2016 р. № 79 

інтеграція 
комплексного 

гендерного підходу до 
регіональних стратегій 

розвитку 

Мінрегіон березень 
прийнято наказ 

Мінрегіону 

включено принцип гендерної рівності 
та враховано інтереси жінок і 
чоловіків під час розроблення 

регіональних стратегій розвитку та 
планів заходів з їх реалізації 

267.Інтеграція гендерно 
орієнтованого підходу в 
бюджетний процес 

підвищення 
ефективності розподілу 

та використання 
бюджетних коштів з 

урахуванням 
необхідності 

забезпечення рівних 
прав і можливостей 

жінок і чоловіків та/або 
їх груп; 

підвищення якості 
публічних послуг 

Мінфін 
головні розпорядники 

коштів державного 
бюджету 

березень 

видано наказ Мінфіну 
щодо затвердження 

методичних 
рекомендацій про 

інтеграцію та 
застосування гендерно 

орієнтованого підходу в 
бюджетний процес 

врахування головними 
розпорядниками бюджетних коштів 

гендерних аспектів під час 
формування бюджетних програм та 

використання бюджетних коштів 



484.Розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України пропозицій щодо 
концептуальних засад 
забезпечення гендерної 
рівності у секторі безпеки і 
оборони України 

необхідність 
врахування 

рекомендацій Альянсу 
та впровадження 
стандартів НАТО 

Урядовий офіс з питань 
європейської та 

євроатлантичної інтеграції 
Секретаріату Кабінету 

Міністрів України 
Міноборони 

Генеральний штаб 
Збройних Сил 

МВС 
Національна гвардія 
Національна поліція 

Адміністрація 
Держприкордон-служби 

ДСНС 
СБУ (за згодою) 

грудень 
прийнято рішення 
Кабінету Міністрів 

України 

інтеграція гендерного компонента у 
складові сектору безпеки і оборони 

України 

531.Розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту 
Національної 
комунікаційної кампанії у 
сфері гендерної рівності 

необхідність 
покращення розуміння 

та сприйняття 
гендерного питання на 

суспільному рівні 

МІП травень 
прийнято відповідне 

рішення Кабінету 
Міністрів України 

зростання рівня розуміння базових 
концепцій рівності прав і 

можливостей жінок та чоловіків  

345.Розроблення та подання 
Кабінетові Міністрів 
України проекту постанови 
Кабінету Міністрів України 
щодо затвердження 
Державної соціальної 
програми запобігання та 
протидії домашньому 
насильству та насильству за 
ознакою статі на період до 
2023 року, концепцію якої 
схвалено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України 
від 10 жовтня 2018 р. № 728 

необхідність 
проведення 

комплексної державної 
політики у сфері 

запобігання та протидії 
домашньому 
насильству 

Мінсоцполітики 
МВС 

Національна поліція  
МОН 
МОЗ 

обласні,  
Київська міська 

держадміністрації 
органи місцевого 

самоврядування (за 
згодою) 

травень 
прийнято постанову 
Кабінету Міністрів 

України 

забезпечення надання якісних 
інформаційних послуг з питань 

запобігання домашньому насильству, 
належного захисту жертв насильства 
та притягнення до відповідальності 

осіб, які вчинили насильство 

 
Частково  

349.Забезпечення учнів 
других класів закладів 

необхідність оновлення 
змісту освіти відповідно 

МОН 
Інститут модернізації 

серпень забезпечено новими 
підручниками учнів 2 

підвищення якості навчально-
методичного забезпечення, що 



загальної середньої освіти 
підручниками для “Нової 
української школи” 

до Концепції реалізації 
державної політики у 
сфері реформування 
загальної середньої 
освіти “Нова українська 
школа” на період до 
2029 року, схваленої 
розпорядженням 
Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 
2016 р. № 988 

змісту освіти (за згодою) класів закладів 
загальної середньої 
освіти 

сприятиме розвитку учнів; 
імплементація недискримінаційного 
підходу в освіті через експертизу 
проектів шкільних підручників 

 


