
 

Додаток 3  
 
 

ДОКУМЕНТИ 
 
 
 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ: 
 
1. Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (зміни, № 2866-IV, 

2018); 
2. Закон України “Про Ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами (№ 1678-VII, 
2014); 

3. Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” (№ 2229-VIII, 2017);  
4. Закон України “Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і 
домашньому насильству та боротьбу з цими явищами” (№ 2227-VIII, 2017); 

5. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших 
військових формуваннях” (№ 2523-VIII, 2018). 

 
 
УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: 
 
6. Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік  

(№ 89/2018) ; 
7. Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік  

(№ 117/2019). 
 
 
ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: 
 
8. Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період 

до 2021 року (№ 273-2018-п, 2018); 
9. Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету 

ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (№ 634-2018-р, 2018); 

10. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на 
період до 2020 року (№ 113-2016-р, 2018, зі змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМУ № 637-р від 05.09.2018); 

11. Питання проведення ґендерно-правової експертизи  (№ 997-2018-п, 2018); 
12. Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі  
(№ 654-2018-п, 2018); 

13. Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього 
насильства та / або насильства за ознакою статі (№ 655-2018-п, 2018); 

14. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (№ 658-2018-п, 2018); 

15. Про затвердження Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року (№ 728-2018-р, 2018); 

16. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (№ 43-2019-п, 2019); 
17. Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру 

випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі (№ 234-20). 
 
 
ВІДОМЧІ НАКАЗИ: 
 
Спільний наказ Міністерства соціальної політики та Міністерства внутрішніх справ: 

18.  Від 13.03.2019 № 369/180 “Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення 
домашнього насильства”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.04.2019 за № 333/33304. 

 
Накази Міністерства соціальної політики: 
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19. Від 01.10.2018 № 1434 “Про затвердження Типової програма для кривдників”, зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 29.10.2018 за № 1222/32674; 

20. Від 11.12.2018 № 1852 “Про утворення Державної установи “Кол-центр Міністерства соціальної 
політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству 
за ознакою статі та насильству стосовно дітей”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.12.2018 за  
№ 1458/32910. 

 
Накази системи Міністерства внутрішніх справ: 

21. Від 12.12.2017 № 1019 План заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання 
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до  
2020 року, Методичні рекомендації  до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання 
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до  
2020 року, Система моніторингу та оцінки Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання 
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до  
2020 року; 

22. Від 04.05.2018 № 372 “Про внесення зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ від 21 серпня  
1998 року № 622”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.05.2018 за № 576/32028; 

23. Від 13.03.2018 № 188 “Про порядок проведення службових розслідувань у Національній гвардії 
України”; 

24. Наказ командувача Національної гвардії України від 27.12.2017 № 911 “Про затвердження Інструкції 
про заходи контролю за зверненнями громадян, яка містить інформацію щодо дискримінації за ознакою статі та 
сексуальних домагань у Національній гвардії України”. 

 
Накази Міністерства освіти і науки: 

25. Від 22.05.2018 № 509 “Положення про психологічну службу”, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 31.07.2018 за № 885/32337; 

26. Від 02.10.2018 № 1047 “Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього 
насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами”. 

 
Накази Міністерства охорони здоров’я: 

27. Від 01.02.2019 № 278 “Про затвердження Порядку проведення та документування результатів 
медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від 
домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  
14.03. 2019 за № 262/33233; 

28. Від 13.10.2017 № 1254 “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони 
здоров'я України від 29 грудня 1993 року № 256”,  зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.12.2017 за  
№ 1508/31376. 

 
Наказ Міністерства фінансів:  
 
29. Від 02.01.2019 № 1 затверджено Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно-

орієнтованого підходу в бюджетному процес. 
 

Накази Координаційного центру надання безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції України:  
 
30. Від 22.11.2018 № 95 затверджено ґендерну стратегію системи надання безоплатної правової допомоги 

“Рівні партнери”; 
31. Від 12.03.2019 № 33 затверджено Методичні рекомендації щодо ідентифікації випадків ґендерної 

дискримінації та механізм надання правової допомоги. 
 

Накази Міністерства оборони: 

32.-34. Внесення змін до наказу № 337 Міністерства оборони (накази №292 у 2016 р., №541 у 2017 р., №111 
у 2018 р.) 

35. Наказ № 412 (2017); 
36. Наказ № 433 (2018); 
37. Наказ № 627 (2018). 

Ґендерний компонент інтегровано до:  
 

1. Національної стратегії у сфері прав людини (№ 501, 2015) та план дій з її реалізації (2015); 



2. Стратегії подолання бідності (№ 161-р, КМУ, 2016) та Плани дій з її реалізації (2016, 2017, 2018); 

3. Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року (2016); 

4. Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки (№ 142-2017-р, 
2017) та План заходів з її реалізації (2017); 

5. Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва на період до 2020 року (№ 504-р, 2017); 

6. Плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення (№ 469-2018-р, 
2018); 

7. Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року (№ 1027-р, 
2018); 

8. Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022  
року (№ 688-р, 2018) та План заходів з її реалізації (2018); 

9. Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо 
внутрішнього переміщення на період до 2020 року (№ 944-р, 2018,) та План заходів з її реалізації; 

10. Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України (№ 1071, 2017); 

11. Стратегії розвитку органів системи Міністерства внутрішніх справ на період до  2020 року (№ 1023-р, 
2017); 

12. Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018- 2021 роки (№ 779-р, 2017); 

13. Регламенту КМУ (постанови КМУ № 45 від 23.01.2019, № 56 від 30.01.2019); 

14. Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби (постанова КМУ №  462, 2019);  

15. Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 
адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад 
(постанова КМУ № 106, 2019);  

16. Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних 
службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад  (розпорядження КМУ № 342, 2018); 

17. Положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони (рішення Вищої ради 
правосуддя № 1052/0/15-19, 2019); 

18. Українського правопису (постанова КМУ № 437, 2019); 

19. Постанови КМУ Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби (№ 462, 2019). 
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