
МІНІСТЕРСТВО  

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 



Якби у мене був доступ до 

переговорів і прийняття 

рішень, історія могла б 

скластися зовсім інакше 

“ 
” 

З ІНТЕРВ’Ю ЖІНКИ, ЯКА ВТРАТИЛА СИНА 

ПІД ЧАС ВІЙНИ НА БАЛКАНАХ 



Закликає всіх учасників 

забезпечити повноцінну 

участь жінок та враховувати 

Ґендерну проблематику у всіх 
зусиллях, які спрямовані на 

встановлення миру і безпеки  

РЕЗОЛЮЦІЯ 

РБООН 1325 

ЗАПОБІГАННЯ УЧАСТЬ 

ЗАХИСТ ДОПОМОГА І 

ВІДНОВЛЕННЯ 



ЦІЛІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ 

РЕЗОЛЮЦІЇ 1325 
Гендерна рівність — це не про квоти, це реальні переваги для системи та суспільства 

 

 зростання рівня 
довіри 

громадськості 

розширення прав 
і можливостей 

жінок у всіх 

відомствах 

збільшення 
участі жінок у 
миротворчій 

діяльності 

справедливий 
процес прийому 

на роботу та 
просування по 

кар’єрі  

рівні умови 
оплати праці 

принцип «zero 
discrimination» 



КРОКИ  

МВС 

Зелене світло на розробку Плану 

заходів МВС України 

 

 
 

 
 
 

 
 

ЦІЛЬ 1  

 
Розробка системи 

звітності для 

ефективної 

координації, 

імплементації, 

оцінки та 

моніторингу 

виконання Плану 

 

 
 

 

 
 

ЦІЛЬ 2 
 

Запровадження 

гендерного підходу 

в реформі 

правоохоронної 

системи 

 

 
 

 

 
 

ЦІЛЬ 3  

 
Миротворча та 

мирозахисна 

діяльність: аналіз, 

координація та 

підготовка кадрів, 

освіта  

 



КРОКИ  

МВС 

Затверджена Міжвідомча робоча група 

МВС України з розроблення Плану 

заходів 

 

 
 

 
 
 

 
 

ЦІЛЬ 4 
 

Запобігання 

конфліктам та 

насильству 

 

 
 

 
 
 

 
 

ЦІЛЬ 5 
 

Захист жінок і 

дівчат, які 

постраждали від 

конфліктів 

 

 
 

 
 
 

 
 

ЦІЛЬ 6 
 

Запровадження 

ґендерної 

обізнаності в 

інформаційно-

комунікаційну 

практику 

Міністерства 

внутрішніх справ  



ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА 

СЛУЖБА 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 

НАДЗВИЧАЙНИХ  
СИТУАЦІЙ 

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА 

СЛУЖБА 

НАЦІОНАЛЬНА 

ПОЛІЦІЯ 

НАЦІОНАЛЬНА  

ГВАРДІЯ 

74,6% 24,1% 

22,7% 

15,7% 11,4% 

МВС 
23,5% 

ДОТРИМАННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ 

ПОЛІТИКИ В 

СИСТЕМІ 
 



Стабільний мир і безпека під 

час військового конфлікту 

залежать від повноцінного 

запобігання, розпізнавання, 

реагування на домашнє та 

Ґендерно обумовлене 

насильство, а також посилення 

координації зусиль між всіма 

відповідальними інституціями 



ОПИТАНИХ ЖІНОК 

ЗАЗНАЧИЛИ, ЩО В ЇХНІХ 

ГРОМАДАХ РЕГУЛЯРНО 

ВІДБУВАЄТЬСЯ ФІЗИЧНЕ 

НАСИЛЬСТВО* 

60% 

*ЗА ДАНИМИ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ООН 

ВІД ВСІХ ВИПАДКІВ 

ДОМАШНЬОГО ТА 

ҐЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО 
НАСИЛЬСТВА ВИЯВЛЯЮТЬСЯ 

В УКРАЇНІ 

10% 



Відкладається ратифікація 

Конвенції Ради Європи 
(Стамбульська Конвенція) по 

запобіганню та протидії 

насильству щодо жінок та 
домашньому насильству 

Недостатня взаємодія між 

відповідальними урядовими 

органами, органами 

самоврядування, 

соціальними службами та 
неурядовими організаціями 

для надання комплексного 

захисту постраждалими від 

домашнього насильства 

Недостатня 
інфраструктура для 

забезпечення необхідної 

допомоги постраждалим 

Відсутність ефективних 
програм створення 

відповідних умов для 

забезпечення гідного рівня 
доходів та 

працевлаштуванням для 

постраждалих  від 

домашнього насильства 

 

ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ 

ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 



МЕТА  

ПРОЕКТУ 

ПОСТРАЖДАЛА 
ОСОБА 

РЕАГУВАННЯ 

ВИЯВЛЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ 

Щоб відновити довіру громадян до  

Поліції, встановити справедливість 

щодо виявлення постраждалих та 

покарати кривдників  ми створюємо 

Поліцейську мережу  

протидії домашньому 
насильству 
 

 

 

 



ІННОВАЦІЇ  

ПРОЕКТУ 

переважна кількість  
жінок-офіцерів поліції  

з числа працівників підрозділів 

розроблено алгоритм дій  

ведення випадку  

«Case management» 

використання підходу  

«community policing» в громадах  
для запобігання насильства у сім’ї 

супроводження проекту  

інформаційною кампанією 
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МІНІСТЕРСТВО  

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 


