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РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ  

2020 р Проєкт «Посилення громадської участі в запобіганні  та протидії гендерно зумовленому та 

домашнього насильства» (Increasing the civil participation in prevention for gender and home violence)  за 

фінансової підтримки  Європейського Союзу, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, 

Української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства, має на меті 

забезпечення участі громадськості, зокрема організацій членів УНП СхП в адвокації ратифікації Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська Конвенція) 

та розробки пропозицій щодо шляхів з подолання в сфері насильства щодо жінок та гендерно зумовленого 

насильства. Прийняття Заяви на підтримку ратифікації Стамбульської конвенції. Підготовка Аналітичний звіт 

та пропозицій щодо шляхів з подолання насильства щодо жінок та гендерно зумовленого насильства, 

проведено невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства. 

2020 р. Проєкт «Збережемо активний «срібний вік» в місті Києві» (Let’s keep the elderly active in the city 

Kyiv) реалізується за підтримки Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 

роки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також в рамках 

гуманітарної ініціативи «Людяність і взаємодопомога» Міжнародного Фонду «Відродження» та 

Європейського Союзу.  

 



 

 

Має на меті імплементацію в існуючі місцеві програми соціальної допомоги людям старшого віку кращих 

практик, з урахуванням гендерного впливу та подолання наслідків пандемії COVID-19. Розроблено учбові 

матеріали для людей похилого віку, ведеться робота над підготовкою ефективних соціально-функціональних 

моделей медичної, соціальної, психологічної підтримки людей літнього віку. Забезпечено представників 

цільової групи, а також медичних працівників засобами індивідуального захисту та гігієни. Сприяння розвитку 

волонтерського руху, що пропагує і підтримує створення ініціативних груп взаємодопомоги за принципом 

“обмін досвіду  поколінь” та участі представників вразливих груп у процесах прийнятті рішень. 

 

2020 р. Проєкт "Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого 

життя працівників" (Concept of implementation EU standards for achieving work-life balance of employees) 

підтриманий Міжнародниим Фондом «Відродження» мета проекту розробити Концепцію імплементації 

стандартів ЄС збалансування професійного та особистого життя працівників, що узагальнюватиме як 

міжнародні стандарти у цій сфері та практику їх впровадження окремими державами, а також враховуватиме 

соціально-економічні можливості України на сучасному етапі розвитку, гендерний баланс, дотримання 

принципу недискримінації, який поєднав би усі відомі на сьогодні форми поведінки, що порушує 

недоторканність приватного життя особи, як-то булінг, мобінг та харасмет.  Розроблено Аналіз виконання норм  

 

 



 

 

національного трудового законодавства в частині забезпечення гендерної рівності в сфері праці та зведену 

таблицю Стан нормативного забезпечення рівних прав, можливостей жінок і чоловіків та їх недискримінації у 

сфері праці національним трудовим законодавством. Залучено представників громадянського суспільства до 

розробки пропозицій щодо ефективного правового регулювання праці осіб із сімейними обов’язками, 

дотримання принципів ведення соціального діалогу з метою врегулювання та врахування інтересів 

працівників, роботодавців та громадянського суспільства.  

 

2019-20 рр.  Проєкт «Збільшення впливу молоді на стан навколишнього середовища в Грузії та Україні 

на місцевому рівні» (More influence of youth on the local environmental agenda in Georgia and Ukraine) за 

фінансової підтримки Eastern Partnership Civil Society Facility має на меті підвищити ступінь залученості молоді 

щодо прийняття рішень в сфері екології в муніципальному рівні. Проект передабачає комплекс різноманітних 

заходів задля втілення його мети, зокрема проведення освітніх заходів, таких як онлайн-школа, семінари на 

місцях, робота з муніципальною адміністрацією щодо питань навколишнього середовища та розробка 

рекомендацій для неї. Разом з тим проект передбачає створення довгострокової платформи, задля 

адвокатування досягнень проекту. Також працюємо над підтримкою учасників після завершення основних 

цілей проекту. Юридичними засадами законопроекту «Про охорону навколишнього середовища», концепція 

сталого розвитку ООН, Green Deal. 

 



 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СТАНДАРТІВ ЄС ЩОДО  

ЗБАЛАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТОГО  

ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Питання гармонізації професійних та особистих обов’язків працівників в Україні  

потребує нормативної регламентації та практичних кроків до реалізації, зокрема з  

огляду на необхідність імплементації трудових стандартів ЄС у цій сфері.  За підтримки  

Міжнародного фонду «Відродження»  громадська організація «Бюро соціальних та політичних  

розробок» розпочинає діяльність проекту «Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування 

професійного та особистого життя працівників».   Мета проекту  розробити Концепцію імплементації 

стандартів ЄС збалансування професійного та особистого життя працівників, що узагальнюватиме як 

міжнародні стандарти у цій сфері та практику їх впровадження окремими державами, а також соціально-

економічні можливості України на сучасному етапі розвитку, врахування гендерних аспектів, дотримання 

принципу недискримінації, говорить Ростислав Дзундза  Концепція має врахувати усі відомі на сьогодні 

форми поведінки, що порушує недоторканність приватного життя особи, як-то булінг, мобінг та харасмет.  

 

 

 



 

 

Здійснення експертної діяльності, зокрема, соціально-правового аналізу стандартів ЄС та МОП у сфері 

гармонійного поєднання професійних та сімейних обов’язків працівників та практики їх реалізації у країнах 

Європейського Союзу дозволить отримати аналітичні матеріали та конкретні пропозиції щодо їх впровадження 

в Україні. До експертної роботи над проектом  задіяні науковці кафедри трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НДІ 

праці та занятості населення МСП та НАНУ, за участі профспілок, роботодавців та громадських організацій.   

 

Питання рівності прав та можливостей, гідних умов праці та недискримінації залишаються одними з найбільш 

актуальних для вітчизняної правової системи, говорить Ірина Сахарук - кандидат юридичних наук кафедри 

трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, керівниця експертної групи. 

Особливо важливого значення вони набувають в трудових 

відносинах, оскільки праця є основним джерелом доходів населення. 

На сьогодні необхідним є аналіз міжнародних трудових стандартів та 

їх врахування в проектах щодо реформування трудового 

законодавства які знаходяться на стадії обговорення.  

 

 



 

 

При цьому, особливу увагу необхідно зосередити на регламентації трудових відносин категорій працівників, 

які залишаються найменш конкурентоспроможними на ринку праці, зокрема, і працівників із сімейними 

обов’язками. Україною ратифікована Конвенцію МОП про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих 

чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов'язками № 156. Конвенція включає 

значну частину норм, які передбачають необхідність їх імплементації шляхом 

прийняття відповідних законодавчих положень, актів соціального партнерства тощо, 

які на сьогодні в Україні відсутні. Більшість норм КЗпП, які визначають гарантії 

реалізації права на працю особам із сімейними обов’язками, є гендерно-активними, 

оскільки встановлюють більш привілейоване становище матерів порівняно із 

батьками. Частина таких положень перенесені і в законопроекти про працю. Такий 

підхід суперечить Конвенції МОП № 156, яка є основою визначення правового 

статусу працівників із сімейними обов’язками та ратифікована Україною. Тому, на 

сьогодні необхідним є: 1) приведення національного законодавства у аналізованій 

сфері у відповідність із міжнародними стандартами, 2) здійснення 

правопросвітницької роботи з метою подолання існуючих в українському суспільстві гендерних стереотипів, 

в тому числі щодо ролі чоловіків у вихованні дітей. Лише комплексний підхід дозволить забезпечити рівність 

можливостей та умови для гармонійного поєднання працівниками трудових та сімейних обов’язків. 

 

 



 

 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ» 

 

26 лютого у Києві з ініціативи ГО «Точка опори ЮА» та ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» 

відбувся  круглий стіл «Міжнародні механізми забезпечення прав людини та гендерної рівності» за участі 

депутатів Комітету  Верховної Ради України з питань прав 

людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих 

територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної 

Республіки Крим, міста Севастополя, національних 

меншин і міжнаціональних відносин та Комітету з питань 

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування. Народні депутати України Неллі Яковлєва, 

Лада Булах та Тарас Тарасенко висловили своє бажання 

співпрацювати із громадськими активістами для 

забезпечення рівних прав для всіх громадян у нашому 

суспільстві. «Від того, чим більше ми будемо 

комунікувати, залежить наш успіх. Я зараз повторюю ту 

саму концепцію, яка пропонується щодо вирішення  

 



 

 

конфлікту на Донбасі, - крок за кроком до перемоги», - заявила заступниця голови 

Комітету, голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Неллі 

Яковлєва. 

Ростислав Дзундза, голова правління Бюро соціальних та політичних розробок, 

координатор РГ «Свобода, юстиція, права людини» УС Платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС зазначив, що основні стандарти у сфері ґендерної рівності та 

захисту від дискримінації за ознаками статі, сексуальної орієнтації та ґендерної 

ідентичності вже закріплені в європейському законодавстві та в політиках. 

Протиставлення захисту прав жінок та ЛГБТ, консервативній, націоналістичній тощо 

ідеологіям - штучне. Такі країни як Велика Британія, Німеччина, Норвегія, та взагалі 

практично всі країни Західної Європи демонструють нам як можуть мирно та задовільно 

співіснувати захист традиційних цінностей сучасного європейського суспільства з 

визнанням та гарантуванням рівності прав для всіх груп населення. Так само, підтримка 

рівності та заборона дискримінації за ознаками статі і СОҐІ не суперечать християнському 

вченню, як такому, що нам демонструють приклади діяльності найбільших 

протестантських церков Європи та поточні дискусії навколо цих питань у католицькій 

церкві. 

 

 



 

 

АКТИВНИЙ «СРІБНИЙ ВІК» В М. КИЄВІ – НА ШЛЯХУ ДО ВИСОКИХ 

СТАНДАРТІВ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

 Відбулася експертна зустріч у форматі круглого столу із обговорення результатів дослідження, виконаного на 

першому етапі реалізації проекту Активний «срібний вік» в м. Києві. Бюро соціальних та політичних розробок 

продовжує  співпрацю зі знаними міжнародними партнерами і 

донорами з реалізації масштабних стратегічних проектів щодо 

модернізації системи надання соціальних послуг. Прагнення 

спробувати попрацювати в інших умовах та з новими партнерами стало 

рушієм для участі у конкурсі проектів Київської міської цільової 

програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки. За результатами 

конкурсу Бюро отримало фінансування проекту Активний «срібний 

вік» в м. Києві (інформаційний та навчально-

просвітницький проект з організації сучасних 

форм надання соціальної 

підтримки людям похилого 

віку). Деталізовано статевий розподіл, три вікові когорти 60-65 років 

/ 66-74 років / старші 75 років.  

Отримані результати було презентовано  

 

https://www.bureau.in.ua/index.php/component/content/article/79-blog/258-aktivnij-sribnij-vik-v-m-kievi-na-shlyakhu-do-visokikh-standartiv-nadannya-sotsialnikh-poslug?Itemid=437


 

спільно з МБФ Карітас України на круглому столі в експертному колі партнерських організацій, представників 

профільного Департаменту КМДА тощо.     

«Дані, які ми отримали, є досить цікавими і для нас, як аналітико-експертної організації, і для інших ГО, що 

опікуються наданням допомоги людям старшого віку, а також для Департаменту соціальної політики 

КМДА - як ключового органу, що формує і реалізовує соціальний порядок денний в м. Києві»  

 

ДЗУНДЗА Ростислав, Голова правління ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» 

 

З  2019 року Бюро бере участь в реалізації Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 

2019-2021 роки та є членом Єдиного координаційного центру по боротьбі з COVID-19 при Департаменті 

соціальної політики КМДА, тому можемо забезпечити повну координацію з Департаментом соціальної 

політики КМДА, залучені волонтери  та фахівці МБФ Карітас України,  МБФ «Конвіктус Україна»,  

Благодійний фонд "Життєлюб",  Державна установа "Інститут геронтології ім.Д.Ф.Чеботарьова НАМН 

України", МБФ "Українська фундація громадського здоров'я" зацікавлені організації числа членів УНП СхП  

та УС ПГС Україна- ЄС, та волонтери студенти факультет міжнародних відносин і міжнародного права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ПОСИЛЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ 
ТА ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВА 

 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з дружиною Глави держави Оленою Зеленською, 

Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції Вадимом Пристайком, а також міністром соціальної політики Мариною Лазебною та уповноваженим  

Верховної Ради з прав людини Людмилою Денісовою зустрілися з представниками правозахисних організацій. 

Робоча зустріч, проведена за дорученням Президента України, стосувалася посилення заходів із запобігання та 

протидії домашньому насильству. Під час обговорення координатори громадських організацій зауважили, що 

ситуація з пандемією COVID-19 та оголошеним у країні карантином загострила проблеми та виявила 

прогалини в системі протидії домашньому насильству. Лише за перший квартал 2020 року надійшло близько 

47 тис. звернень від громадян щодо випадків домашнього насильства, що майже на 50% більше, ніж за 

аналогічний період минулого року. 

Правозахисники наголосили, що в Україні вже ухвалено Закон «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», який відповідає міжнародним стандартам, але наразі є необхідність посилити його іншими 

нормативно-правовими документами та забезпечити їхнє виконання. Зростання кількості випадків домашнього 

насильства стало передумовою для підготовки проекту Указу Президента України «Про невідкладні заходи із 

захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі».  

 



 

Серед головних напрямів, на яких зосереджено увагу в проекті указу, – заходи задля запобігання та мінімізації 

домашнього насильства, розбудова системи сервісів та притулків для постраждалих осіб, проведення 

інформаційно-просвітницької роботи з питань неприпустимості насильницької моделі стосунків, 

невідворотність покарання за насильство та надання 

максимальної підтримки й допомоги постраждалим 

особам, забезпечення особливої опіки та захисту для 

людей похилого віку, дітей і недієздатних осіб. 

 

Ростислав Дзундза голова правління Бюро соціальних 

та політичних розробок, координатор РГ «Юстиція, 

свобода, права людини» Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС  у своєму виступі  наголосив  

«Пандемія COVID-19 змінює спосіб нашого життя - в той час, як ситуація зближує багато сімей, інших вона, 

навпаки, роз’єднує. У сукупності, під тиском зростання безробіття та фінансових проблем, самоізоляції та  

 

 



 

 

відсутності соціальної взаємодії рівень домашнього насильства зростає тривожними темпами. Нова реальність 

всесвітньої пандемії і необхідність усамітнення в закритому просторі через COVID19 призвели до значного 

зростання випадків погроз, переслідувань і насилля стосовно людей у вразливому становищі, зокрема ЛГБТІК-

людей тому  хочемо висловити занепокоєння, тим фактом, що в дебатах в Україні іноді йде атака на цінності  

інклюзії та толерантності». Сьогодні саме час повернутися до питання ратифікації Стамбульської конвенції. 

Вона допоможе боротись не лише з агресією щодо жінок, але й щодо чоловіків й найголовніше – щодо дітей. 

Бо дитина, яка росте в сім’ї, де щодня бачить чи відчуває насильство, отримує колосальну психологічну травму 

й це назавжди ламає її життя. 
 
 

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПІДПИСАВ УКАЗ ПРО НЕВІДКЛАДНІ 

ЗАХОДИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 
 

 

 

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч з представниками 

громадських та міжнародних організацій щодо реалізації державної політики з протидії та запобігання 

домашньому насильству. Під час виступу Глава держави підписав Указ «Про невідкладні заходи із запобігання 

та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого 

насильства». «Проект указу, який зараз лежить переді мною, спрямований на системну розбудову мережі 

реагування на насильство. Він втілює базові принципи захисту прав та інтересів постраждалих осіб. Я у вашій 

присутності хочу підписати цей указ», – сказав Президент. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ «ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ В ЗАПОБІГАННІ 

ТА ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ ТА ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ»   

В рамках проекту «Підтримка діяльності Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та Європейським 

Союзом. Представляємо дослідження Ростислава Дзундзи  «Посилення громадської участі в запобіганні та 

протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству»  

Мета ініціативи – забезпечення участі громадськості, зокрема організацій членів УНП СхП в адвокації 

ратифікації Стамбульської Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та розробки 

пропозицій щодо шляхів з подолання в сфері насильства щодо жінок та 

гендерно зумовленого насильства, розробки невідкладних заходів, 

спрямованих на попередження та мінімізацію домашнього насильства, 

незворотності покарання за насильство та наданні максимальної 

підтримки і допомоги потерпілим особам, особливо дітям, людям 

похилого віку та особам з інвалідністю. Аналітичний звіт надає 

пропозиції щодо шляхів подолання в сфері насильства щодо жінок та 

гендерно зумовленого  

 

 

https://bureau.in.ua/images/docs/Istambul_convention.pdf


 

 

насильства, невідкладні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію домашнього насильства, 

незворотності покарання за насильство та наданні максимальної підтримки і допомоги потерпілим особам, 

особливо дітям, людям похилого віку та особам з інвалідністю.  
 

В публікацію також включена політична позиція Української національної платформи громадянського 

суспільства Східного партнерства щодо невідкладної 

ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу з цими явищами. Автор зазначає, що 

«зобов’язання подолання гендерно-обумовленого 

насильства узгоджується із зобов’язанням уряду у 

досягненні Цілей сталого розвитку №5, а саме – усуненні 

всіх форм насильства щодо жінок та дівчат у державній та 

приватній сферах». Одним із запланованих заходів в 

межах Меморандуму підписаного з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини  було проведення 

Форуму Союзників Рівності, 26 листопада 2020 в співпраці з ГО «Точка Опори». 

 

                   

 

 



 

 

На Форумі говорили про перспективу ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно 

жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, 

українській досвід захисту прав людини в контексті євроінтеграційних 

зобов’язань, зокрема досягнення гендерної рівності, квоту на місцевих 

виборах і як вона спрацювала і в чому була складність, потребу 

законодавчих змін та протидію злочинам на грунті ненависті за 

ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, протидія та 

попередження насильства в суспільстві, тощо. Відеозапис 

обговорення Ростислава Дзундзи з Нелею Яковлевою, головою 

підкомітету з питань гендерної рівності та протидії дискримінації 

комітету з прав людини Верховної Ради України, перспективу 

ратифікації Стамбульської конвенції.  

 

Відкрите звернення УНП ФГС СхП до депутатів Верховної ради України щодо ратифікації Стамбульської 

конвенції, грудень 2020. 

 

 

 

 

 

http://eap-csf.org.ua/vidkrite-zvernennya-unp-fgs-shp-do-deputativ-verhovnoyi-radi-ukrayini-shhodo-ratifikatsiyi-stambulskoyi-konventsiyi-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАСПОРТА М. КИЄВА 
 

 

Розроблено аналітичну роботу «Концепція створення гендерного паспорта м. КИЄВА» 

підготовлена на замовлення КМДА та РДА. Вона містить інформацію стосовно гендерного 

аналізу становища чоловіків і жінок у м. Києві впродовж 2019 року як першого етапу створення 

гендерного паспорта м. Києва, а також рекомендації щодо подальших кроків у роботі над 

паспортом. 

 

Аналітичну довідку підготовлено в рамках виконання проекту «Проведення консультацій з 

громадськістю щодо імплементації Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад 

задля створення гендерного паспорту м. Києва», що переміг у міському конкурсі проектів, розроблених 

інститутами громадянського суспільства «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» та на 

виконання яких надавалася фінансова підтримка Департаментом суспільних комунікацій КМДА. 

 

Створення гендерного паспорту – ємний ресурсний багатокомпонентний проект. Аналітична довідка є 

підсумком першого етапу – збору гендерно-сегрегованої статистики для гендерного аналізу. При формуванні 

системи показників, за якими збиралася первинна інформація для гендерного аналізу за основу бралися 

методичні розробки офісу віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції  

 

Збором і перевіркою даних займалися експерти зі статистичних і адміністративних даних проекту «РЕЙТИНГ. 

Бізнес в офіційних цифрах» а описом і тлумаченням отриманої інформації – експерт ГО «Бюро соціальних і 

політичних розробок». 

 



 

 
 

 

 

 

                      

 

 
 

1 Проєкт «РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах» засновано у липні 2016 р.  Засновники та ідеологи проєкту – Павло Полікарчук та Марія Данюк. 

Командою проєкту накопичено великий досвід збору та аналізу економічних, демографічних та інших даних, отриманих за запитами з 

адміністративних або відкритих джерел Цей досвід став у нагоді при участі команди у робочій групі по оцінці чисельності наявного населення 

України, проведеною за підтримки Кабінету Міністрів України наприкінці 2019 року. З липня 2020 р. команда працює над збором даних для 

кількох соціально-демографічних досліджень для міжнародних організацій. 



 

 
 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ УПОВНОВАЖЕНИМ 

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГО «БЮРО СОЦІАЛЬНИХ ТА 

ПОЛІТИЧНИХ РОЗРОБОК»  

Основними напрямами співпраці, що закріплені у документі є моніторинг стану дотримання рівності прав і 

свобод людини і громадянина, аналіз проектів нормативно-правових актів на предмет наявності в них 

дискримінаційних норм, аналіз чинного законодавства з метою виявлення прогалин та колізій, що зумовлюють 

недотримання принципу рівності в усіх сферах суспільного життя. Також одним з пріоритетних напрямів є 

просвітницька діяльність щодо забезпечення рівності та запобігання дискримінації серед представників влади 

різних рівнів, громадян, адже наразі фіксується 

збільшення у суспільстві випадків мови нетерпимості.  

Сторони висловлюють готовність до здійснення  

співпраці у визначених Меморандумом  сферах, зокрема 

Бюро соціальних та політичних розробок продовжить 

роботу над  аналізом виконання норм національного 

трудового законодавства щодо забезпечення принципу 

недискримінації в сфері праці.  Моніторинг та 

адвокатування забезпечення дотримання принципів 

рівності та недискримінації в діяльності органів місцевого самоврядування. Одним із запланованих заходів в 

межах Меморандуму буде проведення Форуму Союзників Рівності, 26 листопада 2020, що проводиться  

 



 

за підтримки Посольства США в Україні, Посольства Королівства Нідерландів в Україні,  Freedom House та 

Міжнародного Фонду "Відродження". 

Ростислав Дзундза подякував Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій за 

послідовну роботу в утвердженні рівних прав і свобод, ефективне справування парламентського контролю  за 

дотриманням конституційних прав і свобод громадян в той час, коли Україна обрала свій шлях на європейську 

інтеграцію і докладає зусиль для того, аби організувати українське суспільство за європейськими цінностями 

на принципах рівності, паритетної демократії та толерантності. Громадянське суспільство залишається одним 

із рушіїв процесу євроінтеграції, зокрема в структурі Української сторони платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС функціонує робоча група «Свобода, юстиція, права людини", а в Національній 

платформі громадянського суспільства Східного Партнерства робоча група «Демократія, права людини, 

належне урядування та стабільність».  Позиція груп  враховується під час проведення регулярних  Діалогів з 

питань прав людини між Україною та ЄС. Сторони висловили стурбованість зростанням рівня домашнього 

насильства у контексті пандемії COVID-19, обговорили подальші кроки з посилення гендерної рівності та 

боротьби з гендерно зумовленим насильством,  потребу якнайшвидше ратифікувати Стамбульську конвенцію. 

 

 



 

В 2020 році розроблена фандрейзингова стратегія  BS&PD  на 2020-2023 роки в документі 

визначено можливі джерела отримання коштів для  реалізації стратегічної,  програмної та 

проектної діяльності організації. Сесію з розробки фандрейзингової стратегії проведена  

тренерами Соціальний консалтинг "Параграф" за підтримки Isar Ednannia, що 

фінансується  USAID Ukraine - USAID Україна.     

 

ІСТОРІЯ БЮРО 
 

Організація була заснована 25 червня 2013 року шляхом об’єднання експертів з різних галузей для створення 

майданчика по виробленню спільного бачення щодо реформ в соціальній сфері. Експерти Бюро створили та 

організовують діяльності Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Центру перспективних 

соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та Національної академії наук України.  

З 2014 року входить до Форуму громадянського суспільства Східного партнерства (Українська національна 

платформа) та до Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС). Представник Бюро є членом 

Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України, Міністерстві охорони здоров’я України, 

Міністерстві закордонних справ України, Комітету закордонних справ Верховної Ради України, представник 

Бюро здійснює координацію в Робочій групі «Зайнятість, трудові права, здорові та безпечні умови праці, 

соціальна політика». Бюро є членом Європейської Соціальної Мережі (ESN) 

В 2015 році у зв’язку з об’єднанням Центру перспективних соціальних досліджень, та на вимогу Міністерства 

соціальної політики, Науково дослідницького Інституту праці та зайнятості населення Міністерства соціальної 

політики та Національної Академії Наук України видав наказ, щодо роботи Координаційно-експертної ради з 

питань соціальної політики при Науково дослідницькому інституті. Експерт Бюро є секретарем 

Координаційно-експертної ради та забезпечує її діяльність. 
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В 2016 році Бюро працює над реалізацією Меморандуму, підписаного спільно з Представництвом дитячого 

Фонду ООН (ЮНІСЕФ), МБФ "Карітас України" та низкою наукових та аналітичних центрів, що передбачає 

співпрацю наукових установ та неурядових організацій з метою фахової підтримки реалізації цілей сталого 

розвитку, ефективної соціальної політики та сприяння людському розвитку в Україні, з цією метою створено 

Соціальну та наукову платформу людського розвитку. Платформа є  відкритим до співпраці координаційно-

адвокаційним майданчиком, діє за підтримки Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 

Бюро адмініструє діяльність Соціальної та наукової платформи людського розвитку. 
 

У 2017 року Бюро виступило ініціатором створення Коаліції «За рівність і недискримінацію у праці» задля 

спільної та консолідованої діяльності на захист свободи, справедливості та рівності у доступі жінок і чоловіків 

до ринку праці, захисту їх трудових і соціальних прав. Бюро являється членом Експертно-консультативної 

групи з реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Міністерства соціальної політики України та 

Коаліції на захист громадянського суспільства в Україні (CSC) яка об'єднує зусилля неурядових організацій 

для консолідованої протидії як окремим загрозам, так і спробам наступу на громадянське суспільство та 

свободу об’єднань в Україні. 

У 2018 році створено Платформу децентралізації соціальних сервісів в країнах Східного Партнерства, що 

передбачає об'єднану роботу з питань соціального діалогу, розвитку соціальних сервісів та протидії 

дискримінації. Бюро є членом Дорадчої групи зі сталого розвитку, що є тимчасовим консультативно-дорадчим 

органом створеного відповідно до статті 299 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,  Громадської ради при 

Міністерстві соціальної політики України та  Міністерстві закордонних справ України. 

В 2019  році веде координацію робочої групи «Свобода, юстиція, права людини» Української сторони 

платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Бере участь в реалізації Київської міської цільової 

програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). Участь у складі Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, 

демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, що  є постійно діючим консультативно-дорадчим 

органом Кабінету Міністрів України. 

 



 

 

З 2020 року координує робочу групу “Демократія, права людини, належне урядування і стабільність” 

Української національної платформи громадянського суспільства Східного Партнерства. Бюро працює над 

реалізацією Меморандуму підписаного з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини задля 

дотримання рівності прав і свобод людини та громадянина, виконання трудового законодавства щодо 

забезпечення принципу недискримінації в сфері праці, приймає участь в роботі Міжфракційного депутатського 

об’єднання Верховної Ради України «Здоров’я нації та права людини» та Міжсекторальної платформи з питань 

бізнесу та прав людини. 

Більше інформації на сайті Бюро:    www.bureau.in.ua  
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