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БЕЗПЕЧНІ МІСТА ТА БЕЗПЕЧНІ
ГРОМАДСЬКІ ПРОСТОРИ ДЛЯ ЖІНОК І ДІВЧАТ

Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.



Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
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Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

Методичні рекомендації було розроблено Структурою Організації 
Об’єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення прав і 
можливостей жінок (ООН Жінки) у партнерстві з Міжнародним благодійним 
фондом «Українська фундація громадського здоров’я» в межах Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН: 
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі 
народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація 
ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський 
Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а 
також уряди Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, 
Швейцарії, Швеції та Японії.

ООН Жінки є структурою ООН, яка була заснована з метою покращення 
реалізації політики гендернї рівності та розширення прав і можливостей жінок у 
всьому свті. На сьогодні, ООН Жінки – світовий лідер в питаннях, що стосуються 
даної проблематики. 

ООН Жінки підтримує держави-члени ООН у встановленні світових стандартів 
для досягнення гендерної рівності та співпрацює з представниками урядів та 
громадянського суспільства щодо розробки законів, стратегій, програм та 
послуг, необхідних для реалізації цих стандартів. Організація виступає за 
рівноправну участь жінок у всіх аспектах життя і зосереджується на п’яти 
пріоритетних цілях: зростання лідерства жінок та і активну участь жінок у 
процесах розвитку; боротьба з насиллям проти жінок; залучення жінок до всіх 
аспектів у процесах розбудови миру та безпеки; розширення повноважень 
жінок в економічній сфері; надання пріоритетності питанням гендерної рівності 
в державному плануванні та бюджетуванні. Окрім того, ООН Жінки координує та 
підтримує систему роботи ООН у питаннях покращення ситуації з гендерною 
рівністю.

 
ООН Жінки 2021. Всі права захищені.
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Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

ГЗН    –  гендерно зумовлене насильство
ДН   –  домашнє насильство
СД   –  сексуальні домагання 
ЦА    –  цільова аудиторія
ОТГ   –  об’єднана територіальна громада
ОМС   –  органи місцевого самоврядування
НУО   –  неурядові організації
АБ   –  аудит безпеки
МДГ   –  мультидисциплінарні групи
ФГД   –  фокус-групова дискусія 
ВПО    –  внутрішньо переміщені особи
ООН   –  Організація Об’єднаних Націй
ЗМІ   –  засоби масової інформації
ІПСШ    –  інфекції, що передаються статевим шляхом
КУпАП  –  Кодекс України про адміністративні правопорушення

Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



ВСТУП
Сексуальні домагання та інші форми сексуального насильства в громадських 

місцях є щоденним явищем для жінок і дівчат у всьому світі. Такий стан речей 
обмежує свободу пересування жінок і дівчат та їхні можливості для здобуття 
освіти, професійного розвитку та участі у суспільному житті. Крім того, збройний 
конфлікт і присутність значної кількості військових підвищують ризики 
сексуальних домагань та інших проявів гендерно зумовленого насильства, в 
тому числі в громадських місцях.

Глобальна Флагманська ініціатива ООН Жінки «Безпечні міста та безпечні 
громадські простори для жінок і дівчат» стартувала у листопаді 2010 року за 
підтримки провідних громадських організацій, у тому числі жіночих, агенцій 
ООН та понад 70 глобальних і місцевих партнерів. Це програма глобального 
рівня, в межах якої розробляються та впроваджуються інструменти, політики та 
комплексні підходи щодо запобігання та реагування на сексуальні домагання та 
інші форми сексуального насильства проти жінок та дівчат у громадських 
просторах.

 Україна долучилася до програми «Безпечні міста та безпечні громадські 
простори для жінок і дівчат» у 2018 році. 

Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки були розроблені 
відповідно до вимог Керівництва з проведення оглядових досліджень1 у межах 
Глобальної Флагманської ініціативи ООН Жінки «Безпечні міста та безпечні 
громадські простори для жінок і дівчат», розробленого ООН Жінки, та 
адаптовані для практичного використання в межах територіальних громад 
України на основі імплементації пілотної програми «Рубіжне – безпечне місто» 
у м. Рубіжне Луганської області.

4

Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

1UN Women Global Programme: Safe Cities Free of Violence Against Women and Girls. Guidance for Scoping Studies. P.2
          https://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/scoping_study_guidance_.pdf
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1. ПРОБЛЕМАТИКА СЕКСУАЛЬНИХ ДОМАГАНЬ 
     У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

2  Gender Norms, K4D Report 2017, p. 
    https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/050-Gender-and-conflict-in-Ukraine.pdf 7
3  OSCE, OSCE led-survey on violence against women Well-being and Safety of Women, Ukraine, 2019   
   https://www.osce.org/secretariat/440312?download=true
4  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1578-2020-%D1%80#Text
5  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
6  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
7  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17
8  http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU15167.html
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Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

9  https://www.president.gov.ua/documents/1192021-37537
10 https://www.president.gov.ua/documents/3982020-35069
11 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482e
12 Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами та     
    пояснювальна доповідь Стамбул (Туреччина) 11.V.2011 / Проєкт Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та  
    домашнім насильством в Україні» (фінансується урядом Швеції). - С. 32.
    https://rm.coe.int/1680096e45 
13  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text
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Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

7

14 https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_711570/lang--en/index.htm
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Імплементація Глобальної Флагманської ініціативи ООН Жінки  «Безпечні міста 
та безпечні громадські простори для жінок і дівчат» включає наступні кроки, що 
приведуть громаду від формування цілі  до її реалізації:

Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

2. АЛГОРИТМ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ 
    ФЛАГМАНСЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ 
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2.1. ОБ’ЄДНАННЯ МЕШКАНЦІВ
   ГРОМАДИ
Зміни починаються з людей, тож в 

першу чергу, необхідно зібрати групу 
однодумців, активних мешканців та 
мешканок, які розділяють бажання 
підвищити рівень безпеки та 
комфорту проживання у громаді. 

Дуже важливо виявити і визнати 
наявність проблеми сексуальних 
домагань та інших форм сексуального 
насильства у громаді і визначитися з 
потенційно небезпечними локаціями.

2.2. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ БЕЗПЕКИ
Разом з ініціативною групою необ- 

хідно обрати маршрути та провести 
детальний аудит безпеки у громаді. 
Для якісних результатів, аудит 
необхідно проводити у світлий та 
темний час доби. 

Для отримання більш глибинної 
інформації, можна використати 
додатковий метод – фокус-групову 
дискусію (ФГД).

2.3. АНАЛІЗ ДАНИХ ТА АДВОКАЦІЯ
Після проведення аудитів безпеки 

та фогус-групових дискусій, зібрану 
інформацію необхідно аналізувати та  
систематизувати. Крім того, на цьому 
етапі важливо визначити ключові 
проблеми та розглянути варіанти їх 
вирішення. Такий підхід забезпечить в 
подальшому якісну адвокацію, яка є 

найважливішим компонентом  кому- 
нікації ініціативної групи та 
представників влади у громаді. 

Саме з цього кроку починається 
процес змін, тому всі дані мають 
бути аргументованими, а пропозиції 
переконливими.

2.4. СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З  
  РОЗРОБКИ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для подальшої роботи необхідно 
ініціювати створення робочої групи, 
яка працюватиме над розробкою 
проєкту цільової програми. Така група 
має обов’язково включати 
представників влади та громадськості.

2.5. РОЗРОБКА ЦІЛЬОВОЇ           
             ПРОГРАМИ

Цей крок надважливий! Разом з 
робочою групою необхідно пройти 
шлях від постановки цілі до написання 
проєкту цільової програми з 
зазначенням термінів, відповідальних 
підрозділів та бюджету.

2.6. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ 
        ПРОГРАМИ
Після громадських обговорень, 

доповнень та переконливої адвокації 
програма приймається шляхом 
голосування депутатами місцевої 
ради.



Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

3. АУДИТ БЕЗПЕКИ: МЕТА, ЗАВДАННЯ,   
     ХІД ПРОВЕДЕННЯ

Активізація процесів децентралі- 
зації та об’єднання територіальних 
громад створює нові можливості для 
мобілізації ресурсів та створення 
безпечного і комфортного середо- 
вища проживання місцевого населен- 
ня. 

Одним з дієвих методів поперед- 
ження і зниження рівня проявів  
гендерно зумовленого насильства, 
сексуальних домагань та інших 
форм сексуального насильства по 
відношенню до жінок і дівчат є аудит 
безпеки. Це ефективний інструмент 
для збору та оцінки інформації про 
місця найбільшого ризику  проявів 
сексуальних  домагань та інших 
форм сексуального насильства по 
відношенню до жінок і дівчат.

3.1. МЕТА АУДИТУ БЕЗПЕКИ 
Метою аудиту безпеки є виявлення 

ризиків безпеки з точки зору сексуаль- 
них домагань та інших форм сексуаль- 
ного насильства  по відношенню до 
жінок і дівчат в громадських просторах 
шляхом оцінки місцевої інфраструк- 
тури. 

Результати оцінки повинні стати 
важливим джерелом інформації для 
зацікавлених сторін в розробці місце- 
вих цільових  програм та заходів, 
спрямованих на підвищення безпеки 
публічних просторів у громадах для 
жінок та дівчат. 

3.2. ЗАВДАННЯ АУДИТУ БЕЗПЕКИ
Ініціативна група має привернути 

увагу мешканців громади до питань  
безпеки та комфорту пересування у 
межах громади. 

Основним завданням учасників 
ініціативної групи є збір детальної 

інформації про найбільш небезпечні 
місця та громадські простори на 
території громади, з точки зору 
сексуального насильства і сексуальних 
домагань щодо жінок і дівчат. Такими 
місцями можуть бути всі локації, що 
несуть потенційну загрозу сексуаль- 
ного насильства та сексуальних дома- 
гань, наприклад: неосвітлені ділянки 
вулиць, покинуті будівлі, захаращені 
тротуари, місця збуту та вживання 
алкогольних напоїв, зруйновані 
інфраструктурні об’єкти, що можуть 
стати перешкодою для руху або 
надання допомоги. Крім того 
необхідно звенути увагу і на зручність 
та безпеку пересування громадським 
транспортом, за його наявності.

За результатами проведеної робо- 
ти, ініціативна група має розробити 
ряд конкретних пропозицій і реко- 
мендацій для органів місцевого 
самоврядування, поліції, неурядових 
організацій з метою зміни ситуації, 
зниженню ризиків, пов’язаних з 
безпекою і комфортним проживанням 
людей на території громади. 

3.3. ХІД ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Для проведення аудиту безпеки 

формуються мультидисциплінарні гру- 
пи (МДГ). Кожна така група 
складається з 4-6 осіб, половину з яких 
становлять жінки і дівчата. До МДГ 
входять жителі громади різного віку та 
різних соціальних груп, у тому числі 
представники вразливих категорій 
населення, які мають досвід і навички 
організаційної та командної роботи. 
  Також рекомендовано  включити  у 
склад  МДГ представників/ць  поліціїї. 
Попередньо, всі члени МДГ мають 
пройти інструктаж з проведння ауди- 
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Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

ту   безпеки, та   отримати      загальну 
інформацію про цілі аудиту і 
очікуваний результат.

3.4. ІНСТРУКТАЖ З ПРОВЕДЕННЯ   
  АУДИТУ БЕЗПЕКИ

Формат проведення аудиту безпе- 
ки –  це піші виходи МДГ за 
попередньо обраними маршрутами. 
На підставі індивідуальних і групових 
консультацій з місцевими медичними 
та  соціальними працівниками, педа- 
гогами, дівчатами та жінками, а також, 
виходячи з особистого досвіду, 
команди розмежовують територію 
громади на маршрути, кожен з яких 
закріплюється за МДГ. 

Для повноти інформації про 
локації, кожен маршрут необхідно 
пройти мінімум два рази (в денний і 
вечірній час). Усі дані, отримані під 
час проходження аудиту заносяться 
у спеціальний протокол (Додаток 1).

При виборі дати і часу необхідно 
враховувати:
•  Погодні умови, свята чи масові за- 
ходи, щоб умови проведення аудиту 
відповідали звичайному стану обра- 
них маршрутів;
•  Час доби, щоб зрозуміти наскільки 
змінюється рівень безпеки конкрет- 
ного місця в денний (світлий) та 
вечірній (темний) час.

3.5. ПІДГОТОВКА ДО АУДИТУ   
 БЕЗПЕКИ

Для проведення вам необхідно:
•  Роздрукувати протоколи аудиту без- 
пеки для фіксації виявлених проблем  
для кожного маршруту;
• Мати ручку та блокнот для додат- 
кових нотаток;
• Підготувати технічні засоби для фо- 
то та відео фіксації (Фотоапарат, теле- 
фон, планшет);

•  Обрати зручний одяг та взуття;
•  Підготувати питну воду з собою;
• Для проведення аудиту в темний 
період доби необхідно мати світло- 
відбиваючі елементи одягу (брас- 
лети, жилети) та ліхтарик.

3.6. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ  
 АУДИТУ 

Для безпечного проведення аудиту 
дотримуйтеся загальних правил 
безпеки та наступних рекомендацій:
•  Поінформуйте поліцію про заплано- 
вані аудити безпеки, та залучіть 
представників поліції до їх прове- 
дення, особливо у вечірній час; 
•  Продумайте можливості для кожно- 
го учасника групи безпечно дістатися 
додому після проведення аудиту в 
пізній час;
• Перевірте заряд ліхтарика та мо- 
більного телефону, за можливості, 
візьміть з собою додаткові зарядні 
пристрої;
•  Заздалегідь потурбуйтеся про наяв- 
ність у групі засобів самозахисту, 
наприклад, газового балончику;
• Забезпечте групу індивідуальними 
засобами захисту (захисними маска- 
ми, рукавичками, дезінфектором ).

3.7. ТРИВАЛІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ   
 АУДИТУ БЕЗПЕКИ 

Тривалість аудиту залежить від 
протяжності обраного маршруту та 
кількості проблемних локацій на 
ньому. Загалом, весь процес прове- 
дення аудиту безпеки за маршрутом 
займає близько трьох годин:
•  Зустріч перед аудитом для уточнен- 
ня маршруту і розподілу обов’язків у 
групі – 30 хвилин; 
•  Безпосередньо прохід по маршруту 
триває від 1 до 2 годин;
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Насильство проти жінок є глибоко 
вкоріненою в українській культурі 
соціальною проблемою, яку піджив- 
люють гендерні стереотипи2. Згідно з 
опитуванням3, 5% жінок в Україні, 
починаючи з 15-річного віку мінімум 
один раз зазнавали сексуального 
насильства від особи, що не була їхнім 
сексуальним партнером. Те саме 
опитування показало, що впродовж 
життя 49% жінок зазнавали сексуаль- 
них домагань, з них 17% зазначили, 
що зазнавали сексуальних домагань 
протягом останнього року перед 
опитуванням.

Україна приєдналася до ключових 
міжнародних зобов’язань у сфері 
гендерної рівності, включно з тими, які 
присвячені запобіганню та боротьбі з 
гендерно зумовленим насильством 
(ГЗН). У тому числі Україна приєдна- 
лася до Пекінської Декларації і плат- 
форми дій (1995 р.) та ратифікувала 
ключові правозахисні договори, 
включаючи Конвенцію про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок та 
факультативний протокол до неї. 

У 2011 р. Україна підписала Конвен- 
цію Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домаш- 
ньому насильству та боротьбу з цими 
явищами (далі – Стамбульську конвен- 
цію), але станом на квітень 2021 року  
вона не ратифікована. Незважаючи на 
те, що це необхідний крок для 

просування всебічних реформ для 
протидії ГЗН, ратифікація Стамбуль- 
ської конвенції все ще залишається 
значним викликом для українського 
суспільства та осіб, які ухвалюють 
рішення. Крім того, 16 грудня 2020 р. 
було підписано розпорядження 
Кабінету Міністрів №1578 «Про 
затвердження плану заходів з 
реалізації зобов’язань Уряду України, 
взятих в рамках міжнародної ініціати- 
ви «Партнерство Біарріц» з утвер- 
дження гендерної рівності»4. 

В Україні законодавча база щодо 
питань ГЗН, окрім міжнародних 
зобов’язань у цій сфері, складається з 
трьох ключових законів: «Про запо- 
бігання та протидію домашньому 
насильству» (2018 р.)5, що замінив 
собою Закон «Про запобігання 
насильства у сім’ї» (2001 р.), «Про за- 
безпечення рівних прав та можли- 
востей жінок і чоловіків» (2005 р.)6, та 
Закон «Про протидію торгівлі  людьми
(2012 р.)7. 

Резолюцією Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від
25 вересня 2015 р., № 70/18 
проголошені глобальні цілі сталого 
розвитку до 2030 р., серед яких Ціль 5 
«Забезпечення гендерної рівності, 
розширення прав і можливостей усіх 
жінок та дівчат», підціль 5.2 «Викорі- 
нити всі форми насильства  щодо всіх 
жінок і дівчат у публічній і приватній 
сферах, включаючи торгівлю людьми, 

сексуальну та інші форми експлуата- 
ції». Указом Президента України від 30 
вересня 2019 р., № 722, «Про Цілі 
сталого розвитку України на період до 
2030 року» підтримано  вищезазна- 
чені глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та адаптовано з ураху- 
ванням специфіки розвитку України. 

Зокрема серед Цілей сталого роз- 
витку України на період до 2030 року є 
Ціль 5 – «Забезпечення гендерної 
рівності, розширення прав і можли- 
востей усіх жінок та дівчат». Цілі стало- 
го розвитку України на період до 2030 
року є орієнтирами для розроблення 
проектів, прогнозних і програмних 
документів, проектів нормативно- 
правових актів з метою забезпечення 
збалансованості економічного, соці- 
ального та екологічного вимірів 
сталого розвитку України.

Станом на березень 2021 року 
Україна прийняла низку документів, 
що розроблені задля досягнення 
гендерної рівності:
• Указ Президента України від 24 
березня 2021 р., № 119/2021 «Про 
Національну стратегію у сфері прав 
людини»9 (п.9 – забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків, 
п.10 – запобігання та протидія насиль- 
ству за ознакою статі, експлуатації, 
торгівлі людьми, п.11 – запобігання та 
протидія домашньому насильству);
•  Постанову Кабінету Міністрів Украї- 
ни від 24 лютого 2021 р., № 145 
«Питання Державної соціальної 
програми запобігання та протидії 
домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі на період до 2025 р.»; 
• Указ Президента України від 21 
вересня 2020 р., № 398/2020 «Про 
невідкладні заходи із запобігання та 
протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі, захисту 
прав осіб, які постраждали від такого 
насильства»10.

Разом з тим, в українському 
законодавстві є значна прогалина 
щодо визначення сексуальних 
домагань. Стамбульська конвенція11 
дає визначення сексуальних домагань 
як будь-якої форми небажаної 
вербальної, невербальної чи фізичної 
поведінки сексуального характеру, 
мета або наслідок якої – порушення 
гідності особи, зокрема, шляхом 
створення загрозливого, ворожого, 
принизливого або образливого сере- 
довища (ст. 40). Також конвенція 
дозволяє Сторонам вибрати некримі- 
нальні санкції для цього виду поведін- 
ки, тобто цивільні чи адміністративні 
правові санкції12.

У ст. 1 Закону України «Про забез- 
печення рівних прав та  можливостей 
жінок і чоловіків» від 08.09.2005р.,
№2866-IV13 дається визначення сексу- 
альних домагань, до яких належать дії 
сексуального характеру, виражені 
словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично 
(доторкання, поплескування), що 
принижують чи ображають осіб, які 
перебувають у відносинах трудового, 
службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування. Тобто, згадане виз- 
начення доволі суттєво відрізняється 
від того, що містить Стамбульська 

конвенція. Зокрема, воно звужує 
поняття сексуальних домагань – за 
цим визначенням, домагання можуть 
відбуватися лише в стосунках 
підпорядкування і лише з боку 
керівництва. Водночас сексуальні 
домагання можуть статися і між 
однолітками, незнайомими між со- 
бою людьми, наприклад, на вулиці 
або в інших громадських місцях. 

Перелік ситуацій, визначений у 
Конвенції Міжнародної Організації 
Праці щодо насильства та домагань, 
2019 р., № 190, яку Україна ще не 
ратифікувала, включає, у тому числі, 
громадський транспорт, а саме стаття 
3.f: «дорогою на роботу та з роботи»14.

В українському законодавстві сексу- 
альні домагання в громадських місцях 
не криміналізовані, але закон містить 
низку статей, які можна застосувати 
для притягнення до відповідальності 
кривдників, які скоїли сексуальні 
домагання, зокрема, у ст. 173 (дрібне 
хуліганство) КУпАП. 

Проте, для застосування на 
практиці цієї та інших статей, які 
передбачають покарання кривдників 
за сексуальні домагання, існує чимало 
нормативних, соціальних і психологіч- 
них перешкод, а саме: 
• Відсутність єдиної судової практики 

при розгляді справ, що стосуються 
сексуальних домагань;
•  Високі ставки судових зборів;
• Відсутність розуміння ознак сексу-   
альних домагань для їх розпізнання;
• Відсутність єдиного алгоритму по- 
відомлення про випадки сексуаль- 
них домагань для постраждалих;
•  Латентність явища;
• Толерування в суспільстві сексуаль- 
них домагань і інших видів сексу- 
ального насильства проти жінок і 
дівчат; 
• Упереджене ставлення суспільства 
до постраждалої особи, психологічний 
тиск;
• Високий рівень гендерних стерео- 
типів у суспільстві;
• Небажання та страх постраждалої 
особи звертатися за допомогою, через 
можливість зневажливого ставлення з 
боку правоохоронних органів;
• Віктимізація постраждалої особи з 
боку поліції та судової системи. 

Через ряд вищевказаних чинників 
постраждалі вкрай рідко звер- 
таються до поліції, що в свою чергу є 
причиною відсутності офіційних 
даних про вчинення сексуальних 
домагань та інших форм сексу- 
ального насильства. Така ситуація 
робить ці явища невидимими в 
Україні.

4. ФОКУС-ГРУПОВА ДИСКУСІЯ:
     МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЛЮЧОВІ ПРАВИЛА 

Фокус-групова дискусія (ФГД) – це 
метод соціологічного дослідження, 
який полягає в запрошенні невеликої 
групи людей, де кожен бере участь в 
загальній дискусії і висловлює свою 
думку з тих чи інших питань за 
заздалегідь підготованим сценарієм.
 

Кількість учасників ФГД має стано- 
вити 6 -8 осіб. 

Рекомендується залучати до ФДГ не 
менше двох груп жінок та дівчат. До 
першої групи мають увійти учасниці 
віком 18-25 років, до другої 26 років і 
старше. 

Це дозволить отримати більш повну 
і об’єктивну інформацію про пробле- 
матику сексуальних домагань та інших 
форм сексуального насильства в 
публічних просторах громади з 
урахуванням вікових особливостей 
цільової групи та визначити, наскільки 
безпечно почувають себе жінки та 
дівчата у громаді. 

Слід заздалегідь запросити учас- 

ниць ФГД, при цьому обов’язково 
проінформувавши їх про цілі, завдан- 
ня, умови, правила участі, місце і час 
проведення ФГД. 

З метою отримання якісних даних 
при підборі учасників ФГД обов’яз- 
ково повинні бути дотримані 
наступні умови: 
• Запрошені не повинні бути роди- 
чами, сусідами чи колегами, тобто 
добре знайомими між собою 
людьми; 
• Група має включати представниць 
різних соціальних верств населення 
(представниці національних мен- 
шин, ВПО, працевлаштовані жінки та 
жінки у відпустці по догляду за 
дітьми, особи з інвалідністю та жінки 
пенсійного віку, безробітні жінки). 

Під час дискусії, з дозволу учасників 
ФГД, проводиться аудіо запис, який в 
подальшому використовується в 
узагальненому вигляді для підготовки 
аналітичних матеріалів (сценарій ФГД 
у Додатку 3).
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•  Обговорення результатів аудиту (об- 
мін думками, перевірка/уточнення 
заповненої  документації, планування 
подальших «виходів») – від 30 хвилин 

до 1 години.
За результатами проведеної роботи 

команди формують звіти за кожним з 
маршрутів (Додаток 2).

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



5. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ БЕЗПЕКИ 

Аналіз зібраної інформації є не 
менш важливим, ніж сам аудит. На 
основі всіх звітів (їх кількість залежить 
від кількості маршрутів) необхідно 
підготувати адвокаційний звіт.

Метою даного етапу є отримання 
інформації, необхідної для вирі- 
шення виявлених проблем. 
Документ має містити карту місце- 
вості з позначеними на ній небезпеч- 
ними локаціями, перелік ризиків та 
потенційно небезпечних місць з 
адресами. Для зручності та систем- 
ності необхідно класифікувати 
ризики та ключові проблеми.

Систематизація первинної інформа- 
ції зазвичай відображається в класифі- 
кації отриманих даних за їх ознаками і 
представленні в зручній для аналізу 
формі (найчастіше у формі таблиці).

Крім визначеної проблематики, 
можна розробити список заходів, які 
необхідно вжити для створення 
безпечного середовища для жінок і 

дівчат, з точки зору протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства в 
громадських просторах. 

Аналіз інформації полягає в оціню- 
ванні вже систематизованої інформа- 
ції, як правило, з використанням 
статистичних методів.

Остаточні результати аналізу вис- 
тупають у формі рекомендацій, 
розроблених на основі зібраних даних 
та пропозицій щодо вирішення 
проблем.

У разі проведення ФГД, результати 
їх аналізу також варто включити в 
підсумковий документ. Виявлені ризи- 
ки для безпеки та пропозиції слід 
обговорити спільно з представни- 
ками місцевих органів влади, поліцією 
і жіночими групами для визначення 
додаткових заходів та подальших 
кроків.
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вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 

Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



6. АДВОКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АУДИТУ БЕЗПЕКИ 

Адвокація це важливий елемент у 
розробці та впроваджені міської 
програми. Цей процес має на меті 
розпочати діалог між місцевою 
владою та жителями громади про 
виявлені проблеми та шляхи їх 
вирішення.

Важливо заручитися підтримкою 
небайдужих громадян для переко- 
нання відповідних органів у необхід- 
ності вирішення проблеми.

Адвокація – це основний спосіб 
винесення проблем жінок та дівчат у 
громадських просторах населеного 
пункту на порядок денний,  
сформувати підтримку для роботи як 
над самою проблемою, так і над її 
вирішенням. 

Для успішної адвокації необхідно 
здійснити наступні кроки:

1) Аналіз та визначення проблем. 
Сюди входить проведення аудиту 
безпеки та збір додаткової 
інформації шляхом ФГД;

2) Детальне вивчення проблеми. 
Необхідно зрозуміти чому вона 
виникла, які фактори впливають на 
зниження рівня безпеки у місті, та 
що саме заважає покращити 
ситуацію з безпекою;

Причинами таких проблем можуть 
бути соціальні фактори:
● Несприятлива економічна ситуація, 
високий рівень безробіття, трудова 
міграція;
●  Надмірне вживання алкоголю;
● Розповсюдження та вживання нар- 
котичних речовин;
●  Близькість населених пунктів, чи од- 
ного з населених пунктів громади до 
лінії розмежування;

 Інфраструктурні фактори:
●  Відсутність освітлення на вулицях, 
дворах, під’їздах;
●  Велика кількість місць з потенцій- 
ними ризиками можливих нападів 
(занедбані та покинуті споруди, 
неогороджені недобудови, промис- 
лові зони, безлюдні місця/пустирі, 
місця з обмеженою видимістю через 
високі кущі та дерева);
●  Обмеження руху та/або обмежена 
кількість маршрутів громадського 
транспорту, що ускладнює пересу- 
вання по місту, селищу, чи селу в 
темний час доби;
●  Наявність місць продажу та вживан- 
ня алкоголю, де збираються великі 
компанії людей, що вживають 
алкоголь;

Або інші додаткові чинники:
● Наявність в суспільстві гендерних 
стереотипів;
●  Упереджене ставлення до постраж- 
далих від гендерно зумовленого 
насильства;
● Терпимість до проявів дискримі- 
нації та гендерно зумовленого 
насильства;
●  Домінування патріархальних погля- 
дів у суспільстві;
● Відсутність поінформованості, брак 
навичок особистої безпеки та само- 
оборони у жінок і дівчат, нехтування 
цими питаннями;
● Відсутність організованого дозвіл- 
ля, в тому числі для молоді;
● Відсутня або неналежна інформа- 
ційно -просвітницька робота з дітьми 
та молоддю щодо статевого вихован- 
ня, міжособистісного спілкування  і 
відносин на засадах рівності та недо- 
пустимості  проявів насильства.

3) Визначення зацікавлених осіб і 
організацій, які можуть вплинути на 
ситуацію, та врахування думки 
опозиції, тобто людей, які можуть 
суперечити вирішенню питань;

Основними партнерами у реалізації 
заходів по створенню в громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат мають стати: 
представники органів виконавчої вла- 
ди та органів місцевого самовряду- 
вання, поліції, патрульної поліції, 
медичних закладів, надавачів соціаль- 
них послуг, закладів освіти, підпри- 
ємств житлово-комунального госпо- 
дарства, бізнесу, інститутів грома- 
дянського суспільства.

4) Надати інформацію про пробле- 
му та варіанти її вирішення відповід- 
ним організаціям, та контролювати 
процес змін, надавати повторні 
запити, збирати ініціативні та робочі 

групи для винесення питань на поря- 
док денний відповідальних органів 
влади задля їх вирішення.

5) Визначити та описати конкретні 
дії для вирішення цих питань.

Завдяки вказаним інструментам 
мешканці громади можуть впливати 
на інфраструктурні зміни, що у свою 
чергу, зробить громадські простори 
безпечними. 

Кожен мешканець/мешканка гро- 
мади має визнати, що саме він/вона 
може вплинути на розвиток громади, 
та на свою особисту безпеку у громаді.

     Лише активна громадська позиція, 
адвокація власних інтересів, бажання 
зробити громадські місця безпеч- 
нішими та комфортнішими може дати 
позитивний результат! 

13

вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 

Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



Адвокація це важливий елемент у 
розробці та впроваджені міської 
програми. Цей процес має на меті 
розпочати діалог між місцевою 
владою та жителями громади про 
виявлені проблеми та шляхи їх 
вирішення.

Важливо заручитися підтримкою 
небайдужих громадян для переко- 
нання відповідних органів у необхід- 
ності вирішення проблеми.

Адвокація – це основний спосіб 
винесення проблем жінок та дівчат у 
громадських просторах населеного 
пункту на порядок денний,  
сформувати підтримку для роботи як 
над самою проблемою, так і над її 
вирішенням. 

Для успішної адвокації необхідно 
здійснити наступні кроки:

1) Аналіз та визначення проблем. 
Сюди входить проведення аудиту 
безпеки та збір додаткової 
інформації шляхом ФГД;

2) Детальне вивчення проблеми. 
Необхідно зрозуміти чому вона 
виникла, які фактори впливають на 
зниження рівня безпеки у місті, та 
що саме заважає покращити 
ситуацію з безпекою;

Причинами таких проблем можуть 
бути соціальні фактори:
● Несприятлива економічна ситуація, 
високий рівень безробіття, трудова 
міграція;
●  Надмірне вживання алкоголю;
● Розповсюдження та вживання нар- 
котичних речовин;
●  Близькість населених пунктів, чи од- 
ного з населених пунктів громади до 
лінії розмежування;

 Інфраструктурні фактори:
●  Відсутність освітлення на вулицях, 
дворах, під’їздах;
●  Велика кількість місць з потенцій- 
ними ризиками можливих нападів 
(занедбані та покинуті споруди, 
неогороджені недобудови, промис- 
лові зони, безлюдні місця/пустирі, 
місця з обмеженою видимістю через 
високі кущі та дерева);
●  Обмеження руху та/або обмежена 
кількість маршрутів громадського 
транспорту, що ускладнює пересу- 
вання по місту, селищу, чи селу в 
темний час доби;
●  Наявність місць продажу та вживан- 
ня алкоголю, де збираються великі 
компанії людей, що вживають 
алкоголь;

Або інші додаткові чинники:
● Наявність в суспільстві гендерних 
стереотипів;
●  Упереджене ставлення до постраж- 
далих від гендерно зумовленого 
насильства;
● Терпимість до проявів дискримі- 
нації та гендерно зумовленого 
насильства;
●  Домінування патріархальних погля- 
дів у суспільстві;
● Відсутність поінформованості, брак 
навичок особистої безпеки та само- 
оборони у жінок і дівчат, нехтування 
цими питаннями;
● Відсутність організованого дозвіл- 
ля, в тому числі для молоді;
● Відсутня або неналежна інформа- 
ційно -просвітницька робота з дітьми 
та молоддю щодо статевого вихован- 
ня, міжособистісного спілкування  і 
відносин на засадах рівності та недо- 
пустимості  проявів насильства.

3) Визначення зацікавлених осіб і 
організацій, які можуть вплинути на 
ситуацію, та врахування думки 
опозиції, тобто людей, які можуть 
суперечити вирішенню питань;

Основними партнерами у реалізації 
заходів по створенню в громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат мають стати: 
представники органів виконавчої вла- 
ди та органів місцевого самовряду- 
вання, поліції, патрульної поліції, 
медичних закладів, надавачів соціаль- 
них послуг, закладів освіти, підпри- 
ємств житлово-комунального госпо- 
дарства, бізнесу, інститутів грома- 
дянського суспільства.

4) Надати інформацію про пробле- 
му та варіанти її вирішення відповід- 
ним організаціям, та контролювати 
процес змін, надавати повторні 
запити, збирати ініціативні та робочі 

групи для винесення питань на поря- 
док денний відповідальних органів 
влади задля їх вирішення.

5) Визначити та описати конкретні 
дії для вирішення цих питань.

Завдяки вказаним інструментам 
мешканці громади можуть впливати 
на інфраструктурні зміни, що у свою 
чергу, зробить громадські простори 
безпечними. 

Кожен мешканець/мешканка гро- 
мади має визнати, що саме він/вона 
може вплинути на розвиток громади, 
та на свою особисту безпеку у громаді.

     Лише активна громадська позиція, 
адвокація власних інтересів, бажання 
зробити громадські місця безпеч- 
нішими та комфортнішими може дати 
позитивний результат! 
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вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 

Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



7. РОЗРОБКА МІСЦЕВОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
    «БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ТА БЕЗПЕЧНІ ГРОМАДСЬКІ 
    ПРОСТОРИ ДЛЯ ЖІНОК І ДІВЧАТ»

вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 
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Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 
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Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 
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Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 
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Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 
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Залучення жінок, особливо тих, які постраждали від сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства до всіх процесів та етапів розробки 
Програми «Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок та дівчат» 
є важливою складовою у створенні  дієвого механізму  щодо подолання 
гендерно зумовленого насильства, гендерних стереотипів в громаді та 
визначення актуальних проблем. Жінки стають активними учасницями процесу 
виявлення проблем, надають пропозиції щодо їх вирішення та беруть участь в 
реалізації програми.

Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

  Додаткова інформація за лінком: 
   https://bit.ly/3lzSjSC

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 

ДОДАТОК 1

Протокол проведення аудиту безпеки 
Маршрут  № ___________________ 
Опис маршруту (назви вулиць, нумерація будинків та загальна інформація) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Дата проведення аудиту безпеки    «____» _________________202_ р.
Час початку проведення аудиту  ______________________________________
Час завершення аудиту безпеки ______________________________________

ПІБ та підписи членів мультидисциплінарної групи з проведення аудиту 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 
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Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Критерії аудиту Адреса та чітке місцезнаход-
ження виявленої проблеми

Опис
проблеми

Відмітка 
фотофіксації 

1. Освітлення в
громадських 
місцях

2. Місця з обме-
женою видимістю

4. Місця можли-
вих нападів

6. Адресні 
вказівники

8. Місця з 
перешкодами 
для руху

3. Ізольовані та
віддалені місця

5. Місця вживан-
ня алкогольних 
напоїв

7. Громадський 
транспорт

9. Місця, що по- 
требують додат-
когово контролю 
та патрулювання

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 
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ДОДАТОК 2

Звіт за результатами аудиту безпеки 
Маршрут  № __________________________________            
Координатор/ка _______________________________
Опис маршруту (назви вулиць, нумерація будинків та загальна інформація): 
___________________________________________________________________

Дата проведення аудиту безпеки «____» __________________202_  р. 
Висновки проведеного аудиту безпеки:
1. Загальні враження від огляду місцевості відносно безпеки жінок та дівчат: 

2. Вкажіть п’ять пріоритетних проблем, виявлених під час аудиту  безпеки. 
Зазначте їх у порядку першочерговості:

1.

2.

3.

4.

5.

Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



вирішити програма. У верхній частині 
дерева – негативні наслідки, до яких 
ця проблема призводить, в нижній – її 
причини.

Після завершення роботи над 
«Деревом  проблем» його  необхідно 
представити всім учасникам процесу, 
пояснивши причинно-наслідкові зв’яз- 
ки гілок вашого дерева.

7.2. ВПРАВА «МІСТО МРІЇ»
Ця вправа сподобається мрійникам, 

але  вона не така проста, як здається 
на перший погляд.

Під час виконання даної вправи 
члени робочої групи на аркуші 
паперу/фліпчарті занотовують всі чин- 
ники, які, на їх погляд, мають бути 
притаманними громаді, в якій створе- 
но безпечний громадський простір 
для жінок та дівчат.

Головна умова: не обмежувати  
ідеї реаліями, фінансовими рам- 
ками чи складністю їх імплементації. 
Для цієї вправи необхідно повністю 
прибрати раціональний підхід і  
мріяти. Проте не забувайте, що ми 
створюємо саме безпечне місто для 
жінок і дівчат, тож акцентуйте власні 
мрії саме на цьому.

Такими чинниками, наприклад, 
можуть бути:
● Цілодобовий та зручний для меш- 
канців рух громадського транспорту;
● Наявність цілодобового  патрулю- 
вання громадських просторів;
●  Наявність безпечних зупинок з до- 
ступом до мережі інтернет у 
громадських просторах;
●  Обладнання місць відпочинку;
●  Встановлення тривожних кнопок.

Не обмежуйте власну уяву, це 
можуть бути будь які, навіть не 
зовсім реальні для вашої громади 
чинники.

Результати цієї вправи теж мають бути 
представлені у групі. В процесі 
обговорення, можуть виникати допов- 
нення, тож обов’язково включайте їх 
до переліку. Згодом ви переконаєтеся, 
що створити «Місто мрії» цілком 
реально.

7.3. ВПРАВА «ДЕРЕВО РІШЕНЬ»
Під час виконання даної вправи 

необхідно спиратися на аналіз 
проблем та формулювання того, яких 
результатів має досягти майбутня 
програма і за рахунок яких ресурсів. 
Для зручності використовувуйте 
напрацювання за результатами 
виконання двох попередніх вправ.
 

Рекомендація: під час виконання 
вправи необхідно сконцентруватися і 
позитивно та амбіційно прагнути 
досягти бачення безпечної громади, 
яке було сформоване під час 
виконання вправи «Місто мрії».

Іншими словами, необхідно пере- 
творити «Дерево проблем», сконстру- 
йоване під час виконання першої 
вправи, в «Дерево цілей», тобто, в 
позитивну бажану ціль.

 

Перейдемо від моделі «причин- 

но-наслідкового» зв’язку до моделі 
«завдання – наслідок». Кожен із 
компонентів «Дерева проблем» 
необхідно «перевернути» із негатив- 
ного фактору  на позитивний. Так, 
центральна проблема стає конкрет- 
ною метою програми. Негативні 
наслідки – позитивними ефектами та 
цілями програми, а причини – 
завданнями.

Після виконання всіх вправ важливо 
визначити цільову аудиторію: жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, які 
отримають користь від її реалізації, та 
виконавців програми.

За результатами проведеної роботи 
мають бути визначені:
● Конкретні проблеми, які необхідно 
вирішити;
● Результат, який буде досягнуто за 
рахунок виконання програми;
●  Роз’яснення, того, як саме буде до- 
сягнутий результат, включаючи ті 
стратегії/заходи, які необхідно буде 
реалізувати. 

Все це має бути підкріплено захо- 
дами, які сприятимуть попередженню 
та протидії сексуальним домаганням 
та іншим формам сексуального 
насильства по відношенню до жінок та 
дівчат в громадських просторах.
 

Логічна структура «Дерева рішень» 
визначає дії та встановлює 
індикатори, що будуть використані 
для оцінки ефективності дій, 
направленних на вирішення проблем, 
визначенних програмою. 

7.4. СТРУКТУРА ЦІЛЬОВОЇ    
  ПРОГРАМИ 

Рекомендована структура місцевої 
цільової програми має включати 
наступні пункти:

●  Паспорт програми;
●  Визначення проблеми, на розв’зан- 
ня якої направлена програма;
● Визначення мети програми (вона 
має відповідати пріоритетам розвит- 
ку громади та мати взаємозв’язок 
стратегічних документів громади);
●  Визначення цільової аудиторії; 
● Обгрунтування можливих шляхів і 
засобів розв’язання проблеми, показ- 
ники результативності;
● Очікувані результати виконананої 
цільової програми;
●  Обсяги та джерела фінансування;
●  Строки та етапи виконання цільової 
програми;
● Перелік завдань і заходів цільової 
програми; 
● Координація та контроль за ходом 
виконання програми.

7.5. МЕТА ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ:
Створення безпечного громадсько- 

го простору для жінок і дівчат на 
території цільової громади шляхом 
впровадження моделей і підходів 
щодо запобігання і протидії гендерно 
зумовленому насильству, у тому числі  
сексуальних домагань  та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах та 
подолання гендерних стереотипів. 

7.6. ОРІЄНТОВНІ ЗАХОДИ ЦІЛЬОВОЇ  
  ПРОГРАМИ 

Такими заходами можуть бути:
● Прийняття місцевих нормативно- 
правових актів та залучення гро- 
мадськості та бізнесу, інших партне- 
рів до врегулювання актуальних 
питань щодо створення у громаді 
безпечного громадського простору 
для жінок і дівчат; 
● Організація безпечного переміщен- 

ня громадян, особливо жінок і дівчат, у 
громадському просторі міста, сели- 
ща, села (освітлення вулиць, в першу 
чергу пішохідних зон, прибудинкових 
територій, безпечна робота міського 
транспорту, охорона та благоустрій 
покинутих або зруйнованих  інфра- 
структурних об’єктів, тощо);
● Удосконалення системи заходів з 
організації громадського пра- 
вопорядку у громадському просторі 
(обговорення проблем безпеки та 
питань попередження гендерно 
зумовленого насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства  проти жінок 
та дівчат на території цільової 
громади);
● Інформаційно-просвітницька робо- 
та з жінками і дівчатами, чоловіками та 
хлопцями, щодо розуміння про- 
блеми та виявлення гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі       
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства у громад- 
ських просторах по відношенню до       
жінок та дівчат;
● Удосконалення системи надання 
професійної     соціально-психологіч- 
ної, медичної, правової допомоги 
постраждалим від гендерно зумов- 
леного насильства, у тому числі 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат в громадських просторах      
громади;
● Забезпечення та організація твор- 
чого простору для розвиваючого 
змістовного дозвілля молоді.

Зверніть увагу на те, що заходи 
мають відповідати потребам саме 
вашої громади, та задовольняти 
інтереси цільової аудиторії, тобто 
людей, для яких ця програми 
створена.

ЗАХОДИ МАЮТЬ:
● Реалізовуватися в рамках кожного 
завдання (забезпечувати виконання 
завдань програми);
● Досягати конкретного результату, 
який повинен бути отриманий під час 
їх реалізації;
● Відповідати встановленим часовим 
рамкам та залучати фінансові ресурси;
● Повинні бути направлені на враху- 
вання інтересів та реальних потреб 
конкретних цільових категорій (жінок, 
чоловіків, дівчат та хлопців, в тому 
числі із вразливих категорій);
● Мають бути доступними різним гру- 
пам населення, в тому числі із 
вразливих категорій;
● У підсумку, забезпечувати досягнен- 
ня цільових індикаторів і показників 
відповідних завдань.

Розрахунок витрат на реалізацію 
заходів здійснюються з урахуван- 
ням особливостей конкретного 
заходу/послуги та категорій витрат:
● Цільова категорія та кількість учас- 
ників/отримувачів послуг;
● Тривалість заходу/надання послуги 
та його місце проведення/надання;
● Умови надання послуги чи прове- 
дення заходу;
● Необхідні засоби та матеріали для 
надання послуги/проведення заходу;
● Витрати на персонал.

7.7.ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОС ТІ  
  ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

Для визначення ефективності прог- 
рами, необхідно розробити показники 
результативності. Це легко зробити 
відповівши на ряд запитань:
●  Як дізнатися, що мета досягнута? 
● Як зрозуміти що завдання реалізо- 
ване?

●  Що є найважливішим з того, що нам 
потрібно зробити? 
●  Що зміниться в громаді?

Такими показниками у програмі 
можуть бути:
● Кількість встановлених інфраструк- 
турних об’єктів (відеокамер, ліхтарів, 
транспортних зупинок, тривожних 
кнопок, гучномовців, лавочок, адрес- 
них вказівників та ін.);
● Кількість відремонтованих інфра- 
структурних одиниць (площа відре- 
монтованих пішохідних доріжок, схо- 
динок, парканів, облаштованих місць 
відпочинку);
●  Кількість проведених заходів (мара- 
фони, флешмоби, воркшопи, семіна- 
ри), щодо підвищення обізнаності 
жінок, чоловіків, дівчат, хлопців з 
питань профілактики та протидії 
сексуальним домаганням та іншим 
формам сексуального насильства по 
відношенню до жінок та дівчат  в 
громадських просторах;
● Кількість жінок, чоловіків, дівчат, 
хлопців, охоплених цільовим навчан- 
ням;
●  Кількість фахівців соціальних служб, 
які пройшли навчання з протидії та 
попередження ГЗН;
●  Якісні показники по впровадженню 
заходів: зміна маршруту чи продов- 
ження графіку роботи громадського 
транспорту, відкриття притулку для 

жінок, які  постраждали від ГЗН та ДН.

7.8. ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЬОВОЇ   
            ПРОГРАМИ

Кожен етап розробки програми 
бажано активно висвітлювати у місце- 
вих ЗМІ, обговорювати у локальних 
групах соціальних мереж та залучати 
активістів і місцеві ГО як до процесу 
адвокації, так і до створення самої 
програми.

Після фіналізації проєкту місцевої 
цільової програми членами робочої 
групи, документ має пройти громад- 
ське обговореня шляхом публікації 
проекту на офіційному сайті громади 
та інших інформаційних ресурсах. У 
цей час важливо залучити якомога 
більше мешканців громади до 
обговорення документу та та 
стимулювати внесення пропозицій до 
нього.

Саме мешканці громади мають 
дати якісний зворотній зв’язок, 
вказавши на додаткові проблеми та 
надавши власні пропозиції до 
заходів програми.

Після проходження всіх етапів 
обговорень та доповнень проект прог- 
рами виноситься на розгляд депутат- 
ських комісій, а згодом, на відповідне 
голосування депутатів місцевої ради 
на сесії. 
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3. Хто, на Вашу думку, має запровадити зміни, які вирішать ці питання? Кого 
можна долучити до реалізації таких змін? 
___________________________________________________________________
_

___________________________________________________________________
_

4. Рекомендації щодо підвищення рівня безпеки місцевості, те безпосередньо 
було проведено аудит: 

Над розробкою місцевої цільової 
програми має працювати спеціально 
створена робоча група. Для цього  
необхідно подати клопотання до 
органів місцевого самоврядування 
(ОМС) щодо створення робочої групи 
з розробки місцевої цільової 
програми «Безпечне місто та безпечні 
громадські простори для жінок і 
дівчат». 

До складу такої групи можуть 
входити: заступник голови громади 
(або секретар) представники/ці депу- 
татського корпусу, представники/ці 
територіальних підрозділів поліції та 
патрульної поліції, представники/ці 
структурних підрозділів виконкому 
ОМС, відповідальні за соціальний 
захист населення, освіту, медицину, 
благоустрій, інфраструктуру, еконо- 
міку, фінанси, представники інститутів 
громадянського суспільства, зокрема 
жіночі громадські організації, групи 
самодопомоги, жінки-лідерки грома- 
ди, представники/ці молоді та інші 
мешканці/ки громади. 

Рекомендація: назначити керівни- 
ком/керівницею робочої групи 
одного з профільних заступників 
голови ОМС. 

Розробка проєкту програми має 
починатися з представлення членам 
робочої групи результатів прове- 
деного аудиту безпеки та зібраної 
супутньої інформації щодо ризиків 
сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства проти жінок 
та дівчат у громадських просторах 
громади.

Для занурення в проблематику і 
більшого розуміння ситуації безпеки в 
громаді та легшого пошуку шляхів її 

покращення пропонуємо провести 
ряд вправ з членами робочої групи: 
«Дерево проблем», «Місто мрії» та 
«Дерево рішень». 

Ці вправи об’єднають групу, нала- 
годять робочу атмосферу та сприя- 
тимуть ефективному написанню захо- 
дів програми. Для їх проведення 
необхідно підготувати папір та мар- 
кери для малювання.

7.1. ВПРАВА «ДЕРЕВО ПРОБЛЕМ»
Цей простий у використанні інстру- 

мент дозволяє виявити причини та 
наслідки основної проблеми і зобра- 
зити їх графічно. 

«Дерево проблем» може бути прос- 
тим або складним. Прямі та безпо- 
середні причини та наслідки розташо- 
вуються найближче до основної 
проблеми, більш віддалені або опо- 
середковано пов’язані причини та 
наслідки розташовуються подалі.

«Дерево проблем» складається з 
центру, верхньої та нижньої частини. 
Центр – це основна проблема, яку має 

Перелік файлів фото та відео фіксації, виявлених проблемних локацій під 
час проведення аудиту безпеки.

*Це робочий документ, що заповнюється під час аудиту. Дотримуватися 
порядковості номерів критеріїв аудиту не обов’язково. Зазначена інформація 
допоможе вам ідентифікувати фото зроблені під час аудитиу.

Критерії аудиту Адреса виявленої проблеми Назва чи 
номер файлу

1.
 Освітлення Наприклад: вул. Центральна, 32-а (5_1.jpg)

3. 
Ізольованість

6. 
Адресні 

вказівники

9.
Перешкоди 

для руху
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ДОДАТОК 3

СЦЕНАРІЙ ФОКУС-ГРУПОВИХ ДИСКУСІЙ 
Мене звати (вказати ваше ім’я), я представляю ініціативну групу, яка займається 

(надати інформацію про діяльність та мету). Ми проводимо дослідження з питань 
безпеки та запобігання сексуальним домаганням та іншим формам сексуального 
насильства проти жінок та дівчат в громадських просторах.

Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки безпечно ви відчуваєте себе в 
своєму місті/селищі/селі, і які зміни змогли б його зробити по-справжньому 
безпечним для всіх жінок і дівчат, тобто без сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства в громадських просторах.

Ми вдячні вам за те, що ви знайшли час і можливість поговорити на цю тему і 
дуже цінуємо вашу думку. Звертаємо увагу, що ваші відповіді повністю 
конфіденційні, а ваше ім’я не буде згадане при аналізі  інформації, яку ви нам 
надасте. Ваші відповіді будуть аналізуватися тільки в узагальненому вигляді, 
разом з відповідями інших учасників. Якщо ви не хочете відповідати на якесь 
питання, ви можете цього не робити.

Під час проведення фокус-групи, з вашого дозволу, буде вестися аудіо запис. Це 
необхідно виключно для підготовки стенограми (змісту дискусії в текстовому 
форматі), яка буде необхідна під час розробки пропозицій до органів місцевого 
самоврядування щодо підвищення безпеки жінок і дівчат в громадських 
просторах вашої громади. Записи ФГД не будуть поширюватися в мережі чи 
передаватися третім особам.

Щоб наша бесіда була продуктивною, нам необхідно дотримуватися деяких 
правил, зокрема:

• Відповідати щиро, пам’ятати, що немає «вірних» чи «не вірних» відповідей;
• Говорити те, що ви думаєте, навіть якщо більшість учасників дотримуються           
   іншої точки зору. Всі думки важливі;
• Поважати думку інших учасників, толерантно ставитися один до одного;
• Зберігати конфіденційність в питаннях, які ми обговорюємо сьогодні;
• Говорити чітко і по черзі, не перебиваючи один одного, щоб потім була          
   можливість розшифрувати зміст бесіди (перевести її в текстовий формат).

Примітка для модератора: наступні питання слід використовувати як 
орієнтири. Зазвичай немає необхідності задавати їх всі, оскільки необхідна 

інформація може передаватися учасниками ФГ спонтанно. 
Тому питання мають бути використані в якості орієнтира для отримання 

достатньої інформації або заохочення більш повних відповідей.

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
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Блок А. Знайомство і розминка
Тепер я запрошую всіх представитися по черзі. Будь ласка, розкажіть кілька 

слів про себе: ваше ім’я, чим ви займаєтеся, чи  подобається жити тут (в нашому 
місті/селищі/селі) та з якими найбільш серйозними проблемами стикаються 
жінки і дівчата, які живуть, працюють або навчаються в громаді? 

          
Підготовка до обговорення теми дослідження
Для більшості людей відчувати себе в безпеці  – одна з найбільш важливих 

умов, що визначає якість життя і благополуччя. І це відноситься як до будинку, в 
якому ви мешкаєте, місця роботи або навчання, так і до громадських місць 
(вулиць, скверів і парків, ринків, магазинів чи торгових центрів, громадського 
транспорту, зупинок громадського транспорту, освітніх  установ і прилеглої до 
них території, розважальних центрів, нічних клубів, барів і ресторанів, онлайн 
простору (інтернет, соціальні мережі і т.д.).

Наявність небезпечних локацій у громаді несе ризики для всіх мешканців та 
мешканок, проте жінки і дівчата частіше стикаються з проявами сексуальних 
домагань та сексуального насильства як вдома, в межах сім’ї, так і в громадських 
просторах.

Блок В. Обговорення сексуальних домагань (СД) в громадських просторах 
Поговоримо про те, наскільки безпечно ви себе відчуваєте в вашій громаді:

1. Чи відчуваєте ви себе безпечно, коли ви виходите з дому у справах чи в гості? 
Чи відчуваєте ви себе безпечно виходячи на вулицю ввечері? Якщо так, то кого 
або чого ви боїтеся? 

2. Чи думали ви колись, виходячи з дому, що сукня або спідниця, які ви одягнули, 
занадто коротка, облягає або виріз надто глибокий, і це може привернути 
небажану увагу сексуального характеру? Якщо так, то чому?

3. Чи робили вам зауваження сексуального характеру на вулиці або в іншому 
громадському просторі, транспорті ? Можливо, хтось розповідав вам історії, які 
були образливими або образливими для вас, непристойно жартував щодо вас?

4. Можливо у когось із вас є досвід, коли хтось робив недоречні або образливі 
коментарі про вашу, зовнішність або сексуальну активність?

5. Чи говорив вам хтось грубі слова з сексуальним підтекстом або чи намагався 
змусити вас розмовляти на теми сексуального характеру, проти вашої волі? 

6. Чи відправли вам по електронній пошті, у соціальній мережі, телефонував або 
висилав у повідомленні сексуальні зауваження, жарти, розповіді, фотографії або 
відео, які вам були неприємні? 

7. Чи продовжував хто-небудь просити вас вийти, повечеряти, випити або 
зайнятися сексом, навіть якщо ви сказали «Ні»?

8. Чи відчували ви на собі небажані дотики сексуального характеру від 
незнайомців та проти вашої волі у громадських просторах? (Наприклад, у 
переповненому транспорті, у багатолюдних місцях, на роботі чи навчанні).

9. Чи стикалися ви з іншими випадками подібної поведінки? Можливо, ви знаєте 
про такі випадки зі слів ваших подруг, родичок або знайомих? Розкажіть, будь 
ласка, про ці випадки! 

10. Чи вважаєте ви, що є вагомі причини для того, щоб жінки і дівчата відчували 
себе небезпечно через ризик потрапити в такі неприємні ситуації, зіткнутися з 
непристойними пропозиціями у вашій громаді ? 

11. Чи згодні ви з тим, що в вашій громаді існує значний ризик для жінок і дівчат 
потрапити в ситуації, про які ми тільки що обговорювали? 

Примітка модератору: запропонуйте провести «сліпе голосування», коли  
учасники закривають очі і піднімають руки, хто «згоден» що є такий ризик.

Блок С. Розуміння природи сексуальних домагань
Отже, в ході обговорення ви неодноразово говорили про різні ситуації, які 

прийнято вважати сексуальними домаганнями або іншими формами 
сексуального насильства. Я хотіла б ознайомити вас з визначеннями цих видів 
насильства. 

Примітка модератору: модератор дає чіткі робочі визначення сексуального 
домагання і інших форм сексуального насильства (зачитує і роздає учасникам ФГ 
картки з визначеннями СД). 

Сексуальні домагання (СД) – будь-яка форма небажаної вербальної, 
невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру з метою або 
наслідками нанесення шкоди гідності людини, зокрема, шляхом створення 
загрозливих, ворожих, що принижують гідність, образливих і агресивних 
умов.

Вони включають:
● погляди, свист, коментарі сексуального характеру;
● історії та жарти з сексуальним підтекстом;
● натяки на секс/примушення до сексуального контакту;
● демонстрацію оголеного тіла або частин тіла;
● відправку (через повідомлення, соціальні мережі чи електронну пошту і  

         т.п.) або демонстрацію вам матеріалів сексуального характеру;
● переслідування або залицяння проти вашої волі;

● фото або відео зйомку інтимних частин вашого тіла без вашої згоди;
● дотики (в т.ч. притискання, щіпання, небажані обійми або поцілунки).

Сексуальні домагання є формою сексуального насильства.
Інші форми сексуального насильства включають в себе:
1. Вчинення, без згоди, вагінального, анального чи орального проникнення  
    сексуального характеру в тіло іншої особи з використанням будь-якої 
    частини тіла або предмета;
2. Вчинення інших актів сексуального характеру з особою без її згоди;
3. Примус іншої особи здійснювати акт сексуального характеру, без згоди, з  
    третьою особою;
4. Примус до сексуальної експлуатації.

Запитання для обговорення:
1. На вашу думку, які чинники впливають на ризик сексуальних домагань і 
сексуального насильства? Чи будь-яка жінка/дівчина може зіткнутися з 
сексуальними домаганнями чи іншими формами сексуального насильства? Чи 
це залежить від віку жінок/дівчат, національності, виду зайнятості, соціального 
становища, наявності інвалідності чи інших факторів?

2. На вашу думку, в яких громадських місцях вашої громади жінки та дівчата 
піддаються більшому ризику сексуального насильства? 

Примітка модератору: у разі, якщо аудиторія не відповідає, модератор/ка 
має зазначити такі пункти як вулиці, сквери і міський парк, громадський 
транспорт (автобуси, маршрутки), зупинки громадського транспорту, магазини, 
торгові центри, ринки, освітні установи і прилегла до них територія, розважальні 
центри, нічні клуби  бари і ресторани, онлайн-простір (інтернет, соціальні 
мережі і т.д.), території, прилеглі до лінії розмежування, поряд розташуванням 
військового контингенту. 

3. Коли це найімовірніше можуть відбуватися прояви сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства щодо жінок та дівчат: вдень або у вечірній  
або нічний час доби? Чи залежить це від дня тижня (наприклад, частіше 
напередодні вихідних/святкових днів або у вихідні дні), пори року, масових 
заходів (фестивалі, змагання, святкування), інших факторів? 

4. Хто найчастіше може вчиняти сексуальні домагання чи інші форми сексу- 
ального насильства по відношенню до жінок і дівчат? Давайте спробуємо разом 
визначити найбільш типові риси портрета кривдників: стать, вік, соціально- 
економічні характеристики, інші риси? Назвіть їх, будь ласка!

5. Чи відчували ви або хтось з ваших знайомих колись небажані сексуальні дії 
від військовослужбовців, що знаходяться у вашій громаді? Якщо так: розкажіть, 
будь ласка, детальніше про такі випадки?

6. Як ви думаєте, чому сексуальні домагання та інші форми сексуального 
насильства взагалі існують?

Примітка модератору: превіряємо, наскільки у учасниць це пов’язано з:
● Ставленням у суспільстві до жінок і їх прав;
● Гендерною нерівністю;
● Вживанням алкоголю чи наркотичних речовин;
● Збройним  конфліктом та близьким розташуванням для лінії зіткнення;
● Відсутністю розуміння того, що сексуальні домагання є формою        

        сексуального насильства проти жінок та дівчат.

7. Чи вживаються у вашій громаді заходи щодо попередження сексуальних 
домагань в закладах освіти? Наскільки ефективна, з вашої точки зору, 
профілактика і протидія сексуальним домаганням та іншим формам 
сексуального насильства проти жінок та дівчат в закладах освіти ?
Будь ласка, обґрунтуйте свою відповідь!

8. Чи можуть жінки та дівчата, які постраждали від сексуальних домагань, чи 
інших форм сексуального насильства, розраховувати на допомогу суспільства? 
З боку кого можна очікувати на допомогу?
 

Рекомендація: Доцільно у вільній формі обговорити підходи до вирішення 
проблем безпеки дівчат і жінок «Що можна зробити?»

9. Чи повинна безпека жінок і дівчат бути пріоритетом для мешканців нашої 
громади. Чому це повинно бути пріоритетом?

10. Які дії будуть ефективними для запобігання і реагування на проблему 
сексуальних домагань по відношенню до жінок і дівчат в громадських 
просторах?

11. Як поліція, органи місцевої влади, громадські організації могли б захистити 
жінок і дівчат від сексуальних домагань та інших форм сексуального 
насильства? 
        

Блок D. Існуючі сервіси, проєкти та потенційні партнери
1. Якщо говорити про ситуацію в навчальних закладах наскільки ви стурбовані 
питаннями безпеки дівчат? Чи поширені випадки сексуальних домагань чи 

інших форм сексуального насильства по відношенню до дівчат? Будь ласка, 
розкажіть про це.
2. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну медичну допомогу дівчата, 
жінки, які зазнали сексуального насильства? Ви знаєте куди можна звернутися  
за медичною, психологічною, правовою допомогою у разі випадку сексуального 
насильства?
a. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
е. Якщо ні – чому? Тому що немає такої допомоги або з інших причин? Яких?
в. Чи чули ви щось про пост контактну профілактику? Якщо так  – що саме?
г. Ви знаєте куди звертатися за допомогою у разі якщо ви, або ваші друзі чи 
знайомі зіткнуться з сексуальними домаганнями та іншими формами 
сексуального насильства? Які сервіси існують у вашій громаді?
● поліція, дільничний поліцейський;
● медична допомога: гінеколог та інші лікарі;
● безоплатна правова допомога;
● психосоціальна допомога;
● притулок для постраждалих осіб.

Примітка модератору: обговоріть, що знають про профілактику ІПСШ 
(інфекції, що передаються статевим шляхом), яких саме? Вагітності? На 
яких умовах вона може надаватися? Чи доступна вона в даному населеному 
пункті?

3. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну психологічну допомогу, інші       
    соціальні послуги дівчата, жінки, які зазнали сексуального насильства?
а. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
б. Якщо немає – чому?

4. На ваш погляд, чи варто дівчатам, жінкам, які зазнали сексуального    
    насильства, звертатись в поліцію?
а. Якщо так – в яких саме випадках?
б. Якщо немає – чому?

5. Результатом роботи нашої ініціативної групи має стати підготовка про- 
позицій до органів місцевої влади про створення більш безпечних громадських 
просторів для жінок та дівчат, вільних від сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства. На основі цих пропозицій, буде розроблено місцеву 
цільову програму  з підвищення безпеки для жінок і дівчат в нашій громаді , тож, 
на вашу думку, на які категорії жінок і дівчат вона повинна бути спрямована в 
першу чергу? Чому?

6. Які заходи потрібно включити до цільової програми? Чому?

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 
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Блок А. Знайомство і розминка
Тепер я запрошую всіх представитися по черзі. Будь ласка, розкажіть кілька 

слів про себе: ваше ім’я, чим ви займаєтеся, чи  подобається жити тут (в нашому 
місті/селищі/селі) та з якими найбільш серйозними проблемами стикаються 
жінки і дівчата, які живуть, працюють або навчаються в громаді? 

          
Підготовка до обговорення теми дослідження
Для більшості людей відчувати себе в безпеці  – одна з найбільш важливих 

умов, що визначає якість життя і благополуччя. І це відноситься як до будинку, в 
якому ви мешкаєте, місця роботи або навчання, так і до громадських місць 
(вулиць, скверів і парків, ринків, магазинів чи торгових центрів, громадського 
транспорту, зупинок громадського транспорту, освітніх  установ і прилеглої до 
них території, розважальних центрів, нічних клубів, барів і ресторанів, онлайн 
простору (інтернет, соціальні мережі і т.д.).

Наявність небезпечних локацій у громаді несе ризики для всіх мешканців та 
мешканок, проте жінки і дівчата частіше стикаються з проявами сексуальних 
домагань та сексуального насильства як вдома, в межах сім’ї, так і в громадських 
просторах.

Блок В. Обговорення сексуальних домагань (СД) в громадських просторах 
Поговоримо про те, наскільки безпечно ви себе відчуваєте в вашій громаді:

1. Чи відчуваєте ви себе безпечно, коли ви виходите з дому у справах чи в гості? 
Чи відчуваєте ви себе безпечно виходячи на вулицю ввечері? Якщо так, то кого 
або чого ви боїтеся? 

2. Чи думали ви колись, виходячи з дому, що сукня або спідниця, які ви одягнули, 
занадто коротка, облягає або виріз надто глибокий, і це може привернути 
небажану увагу сексуального характеру? Якщо так, то чому?

3. Чи робили вам зауваження сексуального характеру на вулиці або в іншому 
громадському просторі, транспорті ? Можливо, хтось розповідав вам історії, які 
були образливими або образливими для вас, непристойно жартував щодо вас?

4. Можливо у когось із вас є досвід, коли хтось робив недоречні або образливі 
коментарі про вашу, зовнішність або сексуальну активність?

5. Чи говорив вам хтось грубі слова з сексуальним підтекстом або чи намагався 
змусити вас розмовляти на теми сексуального характеру, проти вашої волі? 

6. Чи відправли вам по електронній пошті, у соціальній мережі, телефонував або 
висилав у повідомленні сексуальні зауваження, жарти, розповіді, фотографії або 
відео, які вам були неприємні? 

7. Чи продовжував хто-небудь просити вас вийти, повечеряти, випити або 
зайнятися сексом, навіть якщо ви сказали «Ні»?

8. Чи відчували ви на собі небажані дотики сексуального характеру від 
незнайомців та проти вашої волі у громадських просторах? (Наприклад, у 
переповненому транспорті, у багатолюдних місцях, на роботі чи навчанні).

9. Чи стикалися ви з іншими випадками подібної поведінки? Можливо, ви знаєте 
про такі випадки зі слів ваших подруг, родичок або знайомих? Розкажіть, будь 
ласка, про ці випадки! 

10. Чи вважаєте ви, що є вагомі причини для того, щоб жінки і дівчата відчували 
себе небезпечно через ризик потрапити в такі неприємні ситуації, зіткнутися з 
непристойними пропозиціями у вашій громаді ? 

11. Чи згодні ви з тим, що в вашій громаді існує значний ризик для жінок і дівчат 
потрапити в ситуації, про які ми тільки що обговорювали? 

Примітка модератору: запропонуйте провести «сліпе голосування», коли  
учасники закривають очі і піднімають руки, хто «згоден» що є такий ризик.

Блок С. Розуміння природи сексуальних домагань
Отже, в ході обговорення ви неодноразово говорили про різні ситуації, які 

прийнято вважати сексуальними домаганнями або іншими формами 
сексуального насильства. Я хотіла б ознайомити вас з визначеннями цих видів 
насильства. 

Примітка модератору: модератор дає чіткі робочі визначення сексуального 
домагання і інших форм сексуального насильства (зачитує і роздає учасникам ФГ 
картки з визначеннями СД). 

Сексуальні домагання (СД) – будь-яка форма небажаної вербальної, 
невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру з метою або 
наслідками нанесення шкоди гідності людини, зокрема, шляхом створення 
загрозливих, ворожих, що принижують гідність, образливих і агресивних 
умов.

Вони включають:
● погляди, свист, коментарі сексуального характеру;
● історії та жарти з сексуальним підтекстом;
● натяки на секс/примушення до сексуального контакту;
● демонстрацію оголеного тіла або частин тіла;
● відправку (через повідомлення, соціальні мережі чи електронну пошту і  

         т.п.) або демонстрацію вам матеріалів сексуального характеру;
● переслідування або залицяння проти вашої волі;

● фото або відео зйомку інтимних частин вашого тіла без вашої згоди;
● дотики (в т.ч. притискання, щіпання, небажані обійми або поцілунки).

Сексуальні домагання є формою сексуального насильства.
Інші форми сексуального насильства включають в себе:
1. Вчинення, без згоди, вагінального, анального чи орального проникнення  
    сексуального характеру в тіло іншої особи з використанням будь-якої 
    частини тіла або предмета;
2. Вчинення інших актів сексуального характеру з особою без її згоди;
3. Примус іншої особи здійснювати акт сексуального характеру, без згоди, з  
    третьою особою;
4. Примус до сексуальної експлуатації.

Запитання для обговорення:
1. На вашу думку, які чинники впливають на ризик сексуальних домагань і 
сексуального насильства? Чи будь-яка жінка/дівчина може зіткнутися з 
сексуальними домаганнями чи іншими формами сексуального насильства? Чи 
це залежить від віку жінок/дівчат, національності, виду зайнятості, соціального 
становища, наявності інвалідності чи інших факторів?

2. На вашу думку, в яких громадських місцях вашої громади жінки та дівчата 
піддаються більшому ризику сексуального насильства? 

Примітка модератору: у разі, якщо аудиторія не відповідає, модератор/ка 
має зазначити такі пункти як вулиці, сквери і міський парк, громадський 
транспорт (автобуси, маршрутки), зупинки громадського транспорту, магазини, 
торгові центри, ринки, освітні установи і прилегла до них територія, розважальні 
центри, нічні клуби  бари і ресторани, онлайн-простір (інтернет, соціальні 
мережі і т.д.), території, прилеглі до лінії розмежування, поряд розташуванням 
військового контингенту. 

3. Коли це найімовірніше можуть відбуватися прояви сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства щодо жінок та дівчат: вдень або у вечірній  
або нічний час доби? Чи залежить це від дня тижня (наприклад, частіше 
напередодні вихідних/святкових днів або у вихідні дні), пори року, масових 
заходів (фестивалі, змагання, святкування), інших факторів? 

4. Хто найчастіше може вчиняти сексуальні домагання чи інші форми сексу- 
ального насильства по відношенню до жінок і дівчат? Давайте спробуємо разом 
визначити найбільш типові риси портрета кривдників: стать, вік, соціально- 
економічні характеристики, інші риси? Назвіть їх, будь ласка!

5. Чи відчували ви або хтось з ваших знайомих колись небажані сексуальні дії 
від військовослужбовців, що знаходяться у вашій громаді? Якщо так: розкажіть, 
будь ласка, детальніше про такі випадки?

6. Як ви думаєте, чому сексуальні домагання та інші форми сексуального 
насильства взагалі існують?

Примітка модератору: превіряємо, наскільки у учасниць це пов’язано з:
● Ставленням у суспільстві до жінок і їх прав;
● Гендерною нерівністю;
● Вживанням алкоголю чи наркотичних речовин;
● Збройним  конфліктом та близьким розташуванням для лінії зіткнення;
● Відсутністю розуміння того, що сексуальні домагання є формою        

        сексуального насильства проти жінок та дівчат.

7. Чи вживаються у вашій громаді заходи щодо попередження сексуальних 
домагань в закладах освіти? Наскільки ефективна, з вашої точки зору, 
профілактика і протидія сексуальним домаганням та іншим формам 
сексуального насильства проти жінок та дівчат в закладах освіти ?
Будь ласка, обґрунтуйте свою відповідь!

8. Чи можуть жінки та дівчата, які постраждали від сексуальних домагань, чи 
інших форм сексуального насильства, розраховувати на допомогу суспільства? 
З боку кого можна очікувати на допомогу?
 

Рекомендація: Доцільно у вільній формі обговорити підходи до вирішення 
проблем безпеки дівчат і жінок «Що можна зробити?»

9. Чи повинна безпека жінок і дівчат бути пріоритетом для мешканців нашої 
громади. Чому це повинно бути пріоритетом?

10. Які дії будуть ефективними для запобігання і реагування на проблему 
сексуальних домагань по відношенню до жінок і дівчат в громадських 
просторах?

11. Як поліція, органи місцевої влади, громадські організації могли б захистити 
жінок і дівчат від сексуальних домагань та інших форм сексуального 
насильства? 
        

Блок D. Існуючі сервіси, проєкти та потенційні партнери
1. Якщо говорити про ситуацію в навчальних закладах наскільки ви стурбовані 
питаннями безпеки дівчат? Чи поширені випадки сексуальних домагань чи 

інших форм сексуального насильства по відношенню до дівчат? Будь ласка, 
розкажіть про це.
2. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну медичну допомогу дівчата, 
жінки, які зазнали сексуального насильства? Ви знаєте куди можна звернутися  
за медичною, психологічною, правовою допомогою у разі випадку сексуального 
насильства?
a. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
е. Якщо ні – чому? Тому що немає такої допомоги або з інших причин? Яких?
в. Чи чули ви щось про пост контактну профілактику? Якщо так  – що саме?
г. Ви знаєте куди звертатися за допомогою у разі якщо ви, або ваші друзі чи 
знайомі зіткнуться з сексуальними домаганнями та іншими формами 
сексуального насильства? Які сервіси існують у вашій громаді?
● поліція, дільничний поліцейський;
● медична допомога: гінеколог та інші лікарі;
● безоплатна правова допомога;
● психосоціальна допомога;
● притулок для постраждалих осіб.

Примітка модератору: обговоріть, що знають про профілактику ІПСШ 
(інфекції, що передаються статевим шляхом), яких саме? Вагітності? На 
яких умовах вона може надаватися? Чи доступна вона в даному населеному 
пункті?

3. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну психологічну допомогу, інші       
    соціальні послуги дівчата, жінки, які зазнали сексуального насильства?
а. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
б. Якщо немає – чому?

4. На ваш погляд, чи варто дівчатам, жінкам, які зазнали сексуального    
    насильства, звертатись в поліцію?
а. Якщо так – в яких саме випадках?
б. Якщо немає – чому?

5. Результатом роботи нашої ініціативної групи має стати підготовка про- 
позицій до органів місцевої влади про створення більш безпечних громадських 
просторів для жінок та дівчат, вільних від сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства. На основі цих пропозицій, буде розроблено місцеву 
цільову програму  з підвищення безпеки для жінок і дівчат в нашій громаді , тож, 
на вашу думку, на які категорії жінок і дівчат вона повинна бути спрямована в 
першу чергу? Чому?

6. Які заходи потрібно включити до цільової програми? Чому?

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



Блок А. Знайомство і розминка
Тепер я запрошую всіх представитися по черзі. Будь ласка, розкажіть кілька 

слів про себе: ваше ім’я, чим ви займаєтеся, чи  подобається жити тут (в нашому 
місті/селищі/селі) та з якими найбільш серйозними проблемами стикаються 
жінки і дівчата, які живуть, працюють або навчаються в громаді? 

          
Підготовка до обговорення теми дослідження
Для більшості людей відчувати себе в безпеці  – одна з найбільш важливих 

умов, що визначає якість життя і благополуччя. І це відноситься як до будинку, в 
якому ви мешкаєте, місця роботи або навчання, так і до громадських місць 
(вулиць, скверів і парків, ринків, магазинів чи торгових центрів, громадського 
транспорту, зупинок громадського транспорту, освітніх  установ і прилеглої до 
них території, розважальних центрів, нічних клубів, барів і ресторанів, онлайн 
простору (інтернет, соціальні мережі і т.д.).

Наявність небезпечних локацій у громаді несе ризики для всіх мешканців та 
мешканок, проте жінки і дівчата частіше стикаються з проявами сексуальних 
домагань та сексуального насильства як вдома, в межах сім’ї, так і в громадських 
просторах.

Блок В. Обговорення сексуальних домагань (СД) в громадських просторах 
Поговоримо про те, наскільки безпечно ви себе відчуваєте в вашій громаді:

1. Чи відчуваєте ви себе безпечно, коли ви виходите з дому у справах чи в гості? 
Чи відчуваєте ви себе безпечно виходячи на вулицю ввечері? Якщо так, то кого 
або чого ви боїтеся? 

2. Чи думали ви колись, виходячи з дому, що сукня або спідниця, які ви одягнули, 
занадто коротка, облягає або виріз надто глибокий, і це може привернути 
небажану увагу сексуального характеру? Якщо так, то чому?

3. Чи робили вам зауваження сексуального характеру на вулиці або в іншому 
громадському просторі, транспорті ? Можливо, хтось розповідав вам історії, які 
були образливими або образливими для вас, непристойно жартував щодо вас?

4. Можливо у когось із вас є досвід, коли хтось робив недоречні або образливі 
коментарі про вашу, зовнішність або сексуальну активність?

5. Чи говорив вам хтось грубі слова з сексуальним підтекстом або чи намагався 
змусити вас розмовляти на теми сексуального характеру, проти вашої волі? 

6. Чи відправли вам по електронній пошті, у соціальній мережі, телефонував або 
висилав у повідомленні сексуальні зауваження, жарти, розповіді, фотографії або 
відео, які вам були неприємні? 

7. Чи продовжував хто-небудь просити вас вийти, повечеряти, випити або 
зайнятися сексом, навіть якщо ви сказали «Ні»?

8. Чи відчували ви на собі небажані дотики сексуального характеру від 
незнайомців та проти вашої волі у громадських просторах? (Наприклад, у 
переповненому транспорті, у багатолюдних місцях, на роботі чи навчанні).

9. Чи стикалися ви з іншими випадками подібної поведінки? Можливо, ви знаєте 
про такі випадки зі слів ваших подруг, родичок або знайомих? Розкажіть, будь 
ласка, про ці випадки! 

10. Чи вважаєте ви, що є вагомі причини для того, щоб жінки і дівчата відчували 
себе небезпечно через ризик потрапити в такі неприємні ситуації, зіткнутися з 
непристойними пропозиціями у вашій громаді ? 

11. Чи згодні ви з тим, що в вашій громаді існує значний ризик для жінок і дівчат 
потрапити в ситуації, про які ми тільки що обговорювали? 

Примітка модератору: запропонуйте провести «сліпе голосування», коли  
учасники закривають очі і піднімають руки, хто «згоден» що є такий ризик.

Блок С. Розуміння природи сексуальних домагань
Отже, в ході обговорення ви неодноразово говорили про різні ситуації, які 

прийнято вважати сексуальними домаганнями або іншими формами 
сексуального насильства. Я хотіла б ознайомити вас з визначеннями цих видів 
насильства. 

Примітка модератору: модератор дає чіткі робочі визначення сексуального 
домагання і інших форм сексуального насильства (зачитує і роздає учасникам ФГ 
картки з визначеннями СД). 

Сексуальні домагання (СД) – будь-яка форма небажаної вербальної, 
невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру з метою або 
наслідками нанесення шкоди гідності людини, зокрема, шляхом створення 
загрозливих, ворожих, що принижують гідність, образливих і агресивних 
умов.

Вони включають:
● погляди, свист, коментарі сексуального характеру;
● історії та жарти з сексуальним підтекстом;
● натяки на секс/примушення до сексуального контакту;
● демонстрацію оголеного тіла або частин тіла;
● відправку (через повідомлення, соціальні мережі чи електронну пошту і  

         т.п.) або демонстрацію вам матеріалів сексуального характеру;
● переслідування або залицяння проти вашої волі;

● фото або відео зйомку інтимних частин вашого тіла без вашої згоди;
● дотики (в т.ч. притискання, щіпання, небажані обійми або поцілунки).

Сексуальні домагання є формою сексуального насильства.
Інші форми сексуального насильства включають в себе:
1. Вчинення, без згоди, вагінального, анального чи орального проникнення  
    сексуального характеру в тіло іншої особи з використанням будь-якої 
    частини тіла або предмета;
2. Вчинення інших актів сексуального характеру з особою без її згоди;
3. Примус іншої особи здійснювати акт сексуального характеру, без згоди, з  
    третьою особою;
4. Примус до сексуальної експлуатації.

Запитання для обговорення:
1. На вашу думку, які чинники впливають на ризик сексуальних домагань і 
сексуального насильства? Чи будь-яка жінка/дівчина може зіткнутися з 
сексуальними домаганнями чи іншими формами сексуального насильства? Чи 
це залежить від віку жінок/дівчат, національності, виду зайнятості, соціального 
становища, наявності інвалідності чи інших факторів?

2. На вашу думку, в яких громадських місцях вашої громади жінки та дівчата 
піддаються більшому ризику сексуального насильства? 

Примітка модератору: у разі, якщо аудиторія не відповідає, модератор/ка 
має зазначити такі пункти як вулиці, сквери і міський парк, громадський 
транспорт (автобуси, маршрутки), зупинки громадського транспорту, магазини, 
торгові центри, ринки, освітні установи і прилегла до них територія, розважальні 
центри, нічні клуби  бари і ресторани, онлайн-простір (інтернет, соціальні 
мережі і т.д.), території, прилеглі до лінії розмежування, поряд розташуванням 
військового контингенту. 

3. Коли це найімовірніше можуть відбуватися прояви сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства щодо жінок та дівчат: вдень або у вечірній  
або нічний час доби? Чи залежить це від дня тижня (наприклад, частіше 
напередодні вихідних/святкових днів або у вихідні дні), пори року, масових 
заходів (фестивалі, змагання, святкування), інших факторів? 

4. Хто найчастіше може вчиняти сексуальні домагання чи інші форми сексу- 
ального насильства по відношенню до жінок і дівчат? Давайте спробуємо разом 
визначити найбільш типові риси портрета кривдників: стать, вік, соціально- 
економічні характеристики, інші риси? Назвіть їх, будь ласка!

5. Чи відчували ви або хтось з ваших знайомих колись небажані сексуальні дії 
від військовослужбовців, що знаходяться у вашій громаді? Якщо так: розкажіть, 
будь ласка, детальніше про такі випадки?

6. Як ви думаєте, чому сексуальні домагання та інші форми сексуального 
насильства взагалі існують?

Примітка модератору: превіряємо, наскільки у учасниць це пов’язано з:
● Ставленням у суспільстві до жінок і їх прав;
● Гендерною нерівністю;
● Вживанням алкоголю чи наркотичних речовин;
● Збройним  конфліктом та близьким розташуванням для лінії зіткнення;
● Відсутністю розуміння того, що сексуальні домагання є формою        

        сексуального насильства проти жінок та дівчат.

7. Чи вживаються у вашій громаді заходи щодо попередження сексуальних 
домагань в закладах освіти? Наскільки ефективна, з вашої точки зору, 
профілактика і протидія сексуальним домаганням та іншим формам 
сексуального насильства проти жінок та дівчат в закладах освіти ?
Будь ласка, обґрунтуйте свою відповідь!

8. Чи можуть жінки та дівчата, які постраждали від сексуальних домагань, чи 
інших форм сексуального насильства, розраховувати на допомогу суспільства? 
З боку кого можна очікувати на допомогу?
 

Рекомендація: Доцільно у вільній формі обговорити підходи до вирішення 
проблем безпеки дівчат і жінок «Що можна зробити?»

9. Чи повинна безпека жінок і дівчат бути пріоритетом для мешканців нашої 
громади. Чому це повинно бути пріоритетом?

10. Які дії будуть ефективними для запобігання і реагування на проблему 
сексуальних домагань по відношенню до жінок і дівчат в громадських 
просторах?

11. Як поліція, органи місцевої влади, громадські організації могли б захистити 
жінок і дівчат від сексуальних домагань та інших форм сексуального 
насильства? 
        

Блок D. Існуючі сервіси, проєкти та потенційні партнери
1. Якщо говорити про ситуацію в навчальних закладах наскільки ви стурбовані 
питаннями безпеки дівчат? Чи поширені випадки сексуальних домагань чи 
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інших форм сексуального насильства по відношенню до дівчат? Будь ласка, 
розкажіть про це.
2. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну медичну допомогу дівчата, 
жінки, які зазнали сексуального насильства? Ви знаєте куди можна звернутися  
за медичною, психологічною, правовою допомогою у разі випадку сексуального 
насильства?
a. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
е. Якщо ні – чому? Тому що немає такої допомоги або з інших причин? Яких?
в. Чи чули ви щось про пост контактну профілактику? Якщо так  – що саме?
г. Ви знаєте куди звертатися за допомогою у разі якщо ви, або ваші друзі чи 
знайомі зіткнуться з сексуальними домаганнями та іншими формами 
сексуального насильства? Які сервіси існують у вашій громаді?
● поліція, дільничний поліцейський;
● медична допомога: гінеколог та інші лікарі;
● безоплатна правова допомога;
● психосоціальна допомога;
● притулок для постраждалих осіб.

Примітка модератору: обговоріть, що знають про профілактику ІПСШ 
(інфекції, що передаються статевим шляхом), яких саме? Вагітності? На 
яких умовах вона може надаватися? Чи доступна вона в даному населеному 
пункті?

3. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну психологічну допомогу, інші       
    соціальні послуги дівчата, жінки, які зазнали сексуального насильства?
а. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
б. Якщо немає – чому?

4. На ваш погляд, чи варто дівчатам, жінкам, які зазнали сексуального    
    насильства, звертатись в поліцію?
а. Якщо так – в яких саме випадках?
б. Якщо немає – чому?

5. Результатом роботи нашої ініціативної групи має стати підготовка про- 
позицій до органів місцевої влади про створення більш безпечних громадських 
просторів для жінок та дівчат, вільних від сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства. На основі цих пропозицій, буде розроблено місцеву 
цільову програму  з підвищення безпеки для жінок і дівчат в нашій громаді , тож, 
на вашу думку, на які категорії жінок і дівчат вона повинна бути спрямована в 
першу чергу? Чому?

6. Які заходи потрібно включити до цільової програми? Чому?

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



Блок А. Знайомство і розминка
Тепер я запрошую всіх представитися по черзі. Будь ласка, розкажіть кілька 

слів про себе: ваше ім’я, чим ви займаєтеся, чи  подобається жити тут (в нашому 
місті/селищі/селі) та з якими найбільш серйозними проблемами стикаються 
жінки і дівчата, які живуть, працюють або навчаються в громаді? 

          
Підготовка до обговорення теми дослідження
Для більшості людей відчувати себе в безпеці  – одна з найбільш важливих 

умов, що визначає якість життя і благополуччя. І це відноситься як до будинку, в 
якому ви мешкаєте, місця роботи або навчання, так і до громадських місць 
(вулиць, скверів і парків, ринків, магазинів чи торгових центрів, громадського 
транспорту, зупинок громадського транспорту, освітніх  установ і прилеглої до 
них території, розважальних центрів, нічних клубів, барів і ресторанів, онлайн 
простору (інтернет, соціальні мережі і т.д.).

Наявність небезпечних локацій у громаді несе ризики для всіх мешканців та 
мешканок, проте жінки і дівчата частіше стикаються з проявами сексуальних 
домагань та сексуального насильства як вдома, в межах сім’ї, так і в громадських 
просторах.

Блок В. Обговорення сексуальних домагань (СД) в громадських просторах 
Поговоримо про те, наскільки безпечно ви себе відчуваєте в вашій громаді:

1. Чи відчуваєте ви себе безпечно, коли ви виходите з дому у справах чи в гості? 
Чи відчуваєте ви себе безпечно виходячи на вулицю ввечері? Якщо так, то кого 
або чого ви боїтеся? 

2. Чи думали ви колись, виходячи з дому, що сукня або спідниця, які ви одягнули, 
занадто коротка, облягає або виріз надто глибокий, і це може привернути 
небажану увагу сексуального характеру? Якщо так, то чому?

3. Чи робили вам зауваження сексуального характеру на вулиці або в іншому 
громадському просторі, транспорті ? Можливо, хтось розповідав вам історії, які 
були образливими або образливими для вас, непристойно жартував щодо вас?

4. Можливо у когось із вас є досвід, коли хтось робив недоречні або образливі 
коментарі про вашу, зовнішність або сексуальну активність?

5. Чи говорив вам хтось грубі слова з сексуальним підтекстом або чи намагався 
змусити вас розмовляти на теми сексуального характеру, проти вашої волі? 

6. Чи відправли вам по електронній пошті, у соціальній мережі, телефонував або 
висилав у повідомленні сексуальні зауваження, жарти, розповіді, фотографії або 
відео, які вам були неприємні? 

7. Чи продовжував хто-небудь просити вас вийти, повечеряти, випити або 
зайнятися сексом, навіть якщо ви сказали «Ні»?

8. Чи відчували ви на собі небажані дотики сексуального характеру від 
незнайомців та проти вашої волі у громадських просторах? (Наприклад, у 
переповненому транспорті, у багатолюдних місцях, на роботі чи навчанні).

9. Чи стикалися ви з іншими випадками подібної поведінки? Можливо, ви знаєте 
про такі випадки зі слів ваших подруг, родичок або знайомих? Розкажіть, будь 
ласка, про ці випадки! 

10. Чи вважаєте ви, що є вагомі причини для того, щоб жінки і дівчата відчували 
себе небезпечно через ризик потрапити в такі неприємні ситуації, зіткнутися з 
непристойними пропозиціями у вашій громаді ? 

11. Чи згодні ви з тим, що в вашій громаді існує значний ризик для жінок і дівчат 
потрапити в ситуації, про які ми тільки що обговорювали? 

Примітка модератору: запропонуйте провести «сліпе голосування», коли  
учасники закривають очі і піднімають руки, хто «згоден» що є такий ризик.

Блок С. Розуміння природи сексуальних домагань
Отже, в ході обговорення ви неодноразово говорили про різні ситуації, які 

прийнято вважати сексуальними домаганнями або іншими формами 
сексуального насильства. Я хотіла б ознайомити вас з визначеннями цих видів 
насильства. 

Примітка модератору: модератор дає чіткі робочі визначення сексуального 
домагання і інших форм сексуального насильства (зачитує і роздає учасникам ФГ 
картки з визначеннями СД). 

Сексуальні домагання (СД) – будь-яка форма небажаної вербальної, 
невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру з метою або 
наслідками нанесення шкоди гідності людини, зокрема, шляхом створення 
загрозливих, ворожих, що принижують гідність, образливих і агресивних 
умов.

Вони включають:
● погляди, свист, коментарі сексуального характеру;
● історії та жарти з сексуальним підтекстом;
● натяки на секс/примушення до сексуального контакту;
● демонстрацію оголеного тіла або частин тіла;
● відправку (через повідомлення, соціальні мережі чи електронну пошту і  

         т.п.) або демонстрацію вам матеріалів сексуального характеру;
● переслідування або залицяння проти вашої волі;

● фото або відео зйомку інтимних частин вашого тіла без вашої згоди;
● дотики (в т.ч. притискання, щіпання, небажані обійми або поцілунки).

Сексуальні домагання є формою сексуального насильства.
Інші форми сексуального насильства включають в себе:
1. Вчинення, без згоди, вагінального, анального чи орального проникнення  
    сексуального характеру в тіло іншої особи з використанням будь-якої 
    частини тіла або предмета;
2. Вчинення інших актів сексуального характеру з особою без її згоди;
3. Примус іншої особи здійснювати акт сексуального характеру, без згоди, з  
    третьою особою;
4. Примус до сексуальної експлуатації.

Запитання для обговорення:
1. На вашу думку, які чинники впливають на ризик сексуальних домагань і 
сексуального насильства? Чи будь-яка жінка/дівчина може зіткнутися з 
сексуальними домаганнями чи іншими формами сексуального насильства? Чи 
це залежить від віку жінок/дівчат, національності, виду зайнятості, соціального 
становища, наявності інвалідності чи інших факторів?

2. На вашу думку, в яких громадських місцях вашої громади жінки та дівчата 
піддаються більшому ризику сексуального насильства? 

Примітка модератору: у разі, якщо аудиторія не відповідає, модератор/ка 
має зазначити такі пункти як вулиці, сквери і міський парк, громадський 
транспорт (автобуси, маршрутки), зупинки громадського транспорту, магазини, 
торгові центри, ринки, освітні установи і прилегла до них територія, розважальні 
центри, нічні клуби  бари і ресторани, онлайн-простір (інтернет, соціальні 
мережі і т.д.), території, прилеглі до лінії розмежування, поряд розташуванням 
військового контингенту. 

3. Коли це найімовірніше можуть відбуватися прояви сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства щодо жінок та дівчат: вдень або у вечірній  
або нічний час доби? Чи залежить це від дня тижня (наприклад, частіше 
напередодні вихідних/святкових днів або у вихідні дні), пори року, масових 
заходів (фестивалі, змагання, святкування), інших факторів? 

4. Хто найчастіше може вчиняти сексуальні домагання чи інші форми сексу- 
ального насильства по відношенню до жінок і дівчат? Давайте спробуємо разом 
визначити найбільш типові риси портрета кривдників: стать, вік, соціально- 
економічні характеристики, інші риси? Назвіть їх, будь ласка!

5. Чи відчували ви або хтось з ваших знайомих колись небажані сексуальні дії 
від військовослужбовців, що знаходяться у вашій громаді? Якщо так: розкажіть, 
будь ласка, детальніше про такі випадки?

6. Як ви думаєте, чому сексуальні домагання та інші форми сексуального 
насильства взагалі існують?

Примітка модератору: превіряємо, наскільки у учасниць це пов’язано з:
● Ставленням у суспільстві до жінок і їх прав;
● Гендерною нерівністю;
● Вживанням алкоголю чи наркотичних речовин;
● Збройним  конфліктом та близьким розташуванням для лінії зіткнення;
● Відсутністю розуміння того, що сексуальні домагання є формою        

        сексуального насильства проти жінок та дівчат.

7. Чи вживаються у вашій громаді заходи щодо попередження сексуальних 
домагань в закладах освіти? Наскільки ефективна, з вашої точки зору, 
профілактика і протидія сексуальним домаганням та іншим формам 
сексуального насильства проти жінок та дівчат в закладах освіти ?
Будь ласка, обґрунтуйте свою відповідь!

8. Чи можуть жінки та дівчата, які постраждали від сексуальних домагань, чи 
інших форм сексуального насильства, розраховувати на допомогу суспільства? 
З боку кого можна очікувати на допомогу?
 

Рекомендація: Доцільно у вільній формі обговорити підходи до вирішення 
проблем безпеки дівчат і жінок «Що можна зробити?»

9. Чи повинна безпека жінок і дівчат бути пріоритетом для мешканців нашої 
громади. Чому це повинно бути пріоритетом?

10. Які дії будуть ефективними для запобігання і реагування на проблему 
сексуальних домагань по відношенню до жінок і дівчат в громадських 
просторах?

11. Як поліція, органи місцевої влади, громадські організації могли б захистити 
жінок і дівчат від сексуальних домагань та інших форм сексуального 
насильства? 
        

Блок D. Існуючі сервіси, проєкти та потенційні партнери
1. Якщо говорити про ситуацію в навчальних закладах наскільки ви стурбовані 
питаннями безпеки дівчат? Чи поширені випадки сексуальних домагань чи 
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інших форм сексуального насильства по відношенню до дівчат? Будь ласка, 
розкажіть про це.
2. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну медичну допомогу дівчата, 
жінки, які зазнали сексуального насильства? Ви знаєте куди можна звернутися  
за медичною, психологічною, правовою допомогою у разі випадку сексуального 
насильства?
a. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
е. Якщо ні – чому? Тому що немає такої допомоги або з інших причин? Яких?
в. Чи чули ви щось про пост контактну профілактику? Якщо так  – що саме?
г. Ви знаєте куди звертатися за допомогою у разі якщо ви, або ваші друзі чи 
знайомі зіткнуться з сексуальними домаганнями та іншими формами 
сексуального насильства? Які сервіси існують у вашій громаді?
● поліція, дільничний поліцейський;
● медична допомога: гінеколог та інші лікарі;
● безоплатна правова допомога;
● психосоціальна допомога;
● притулок для постраждалих осіб.

Примітка модератору: обговоріть, що знають про профілактику ІПСШ 
(інфекції, що передаються статевим шляхом), яких саме? Вагітності? На 
яких умовах вона може надаватися? Чи доступна вона в даному населеному 
пункті?

3. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну психологічну допомогу, інші       
    соціальні послуги дівчата, жінки, які зазнали сексуального насильства?
а. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
б. Якщо немає – чому?

4. На ваш погляд, чи варто дівчатам, жінкам, які зазнали сексуального    
    насильства, звертатись в поліцію?
а. Якщо так – в яких саме випадках?
б. Якщо немає – чому?

5. Результатом роботи нашої ініціативної групи має стати підготовка про- 
позицій до органів місцевої влади про створення більш безпечних громадських 
просторів для жінок та дівчат, вільних від сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства. На основі цих пропозицій, буде розроблено місцеву 
цільову програму  з підвищення безпеки для жінок і дівчат в нашій громаді , тож, 
на вашу думку, на які категорії жінок і дівчат вона повинна бути спрямована в 
першу чергу? Чому?

6. Які заходи потрібно включити до цільової програми? Чому?

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



Блок А. Знайомство і розминка
Тепер я запрошую всіх представитися по черзі. Будь ласка, розкажіть кілька 

слів про себе: ваше ім’я, чим ви займаєтеся, чи  подобається жити тут (в нашому 
місті/селищі/селі) та з якими найбільш серйозними проблемами стикаються 
жінки і дівчата, які живуть, працюють або навчаються в громаді? 

          
Підготовка до обговорення теми дослідження
Для більшості людей відчувати себе в безпеці  – одна з найбільш важливих 

умов, що визначає якість життя і благополуччя. І це відноситься як до будинку, в 
якому ви мешкаєте, місця роботи або навчання, так і до громадських місць 
(вулиць, скверів і парків, ринків, магазинів чи торгових центрів, громадського 
транспорту, зупинок громадського транспорту, освітніх  установ і прилеглої до 
них території, розважальних центрів, нічних клубів, барів і ресторанів, онлайн 
простору (інтернет, соціальні мережі і т.д.).

Наявність небезпечних локацій у громаді несе ризики для всіх мешканців та 
мешканок, проте жінки і дівчата частіше стикаються з проявами сексуальних 
домагань та сексуального насильства як вдома, в межах сім’ї, так і в громадських 
просторах.

Блок В. Обговорення сексуальних домагань (СД) в громадських просторах 
Поговоримо про те, наскільки безпечно ви себе відчуваєте в вашій громаді:

1. Чи відчуваєте ви себе безпечно, коли ви виходите з дому у справах чи в гості? 
Чи відчуваєте ви себе безпечно виходячи на вулицю ввечері? Якщо так, то кого 
або чого ви боїтеся? 

2. Чи думали ви колись, виходячи з дому, що сукня або спідниця, які ви одягнули, 
занадто коротка, облягає або виріз надто глибокий, і це може привернути 
небажану увагу сексуального характеру? Якщо так, то чому?

3. Чи робили вам зауваження сексуального характеру на вулиці або в іншому 
громадському просторі, транспорті ? Можливо, хтось розповідав вам історії, які 
були образливими або образливими для вас, непристойно жартував щодо вас?

4. Можливо у когось із вас є досвід, коли хтось робив недоречні або образливі 
коментарі про вашу, зовнішність або сексуальну активність?

5. Чи говорив вам хтось грубі слова з сексуальним підтекстом або чи намагався 
змусити вас розмовляти на теми сексуального характеру, проти вашої волі? 

6. Чи відправли вам по електронній пошті, у соціальній мережі, телефонував або 
висилав у повідомленні сексуальні зауваження, жарти, розповіді, фотографії або 
відео, які вам були неприємні? 

7. Чи продовжував хто-небудь просити вас вийти, повечеряти, випити або 
зайнятися сексом, навіть якщо ви сказали «Ні»?

8. Чи відчували ви на собі небажані дотики сексуального характеру від 
незнайомців та проти вашої волі у громадських просторах? (Наприклад, у 
переповненому транспорті, у багатолюдних місцях, на роботі чи навчанні).

9. Чи стикалися ви з іншими випадками подібної поведінки? Можливо, ви знаєте 
про такі випадки зі слів ваших подруг, родичок або знайомих? Розкажіть, будь 
ласка, про ці випадки! 

10. Чи вважаєте ви, що є вагомі причини для того, щоб жінки і дівчата відчували 
себе небезпечно через ризик потрапити в такі неприємні ситуації, зіткнутися з 
непристойними пропозиціями у вашій громаді ? 

11. Чи згодні ви з тим, що в вашій громаді існує значний ризик для жінок і дівчат 
потрапити в ситуації, про які ми тільки що обговорювали? 

Примітка модератору: запропонуйте провести «сліпе голосування», коли  
учасники закривають очі і піднімають руки, хто «згоден» що є такий ризик.

Блок С. Розуміння природи сексуальних домагань
Отже, в ході обговорення ви неодноразово говорили про різні ситуації, які 

прийнято вважати сексуальними домаганнями або іншими формами 
сексуального насильства. Я хотіла б ознайомити вас з визначеннями цих видів 
насильства. 

Примітка модератору: модератор дає чіткі робочі визначення сексуального 
домагання і інших форм сексуального насильства (зачитує і роздає учасникам ФГ 
картки з визначеннями СД). 

Сексуальні домагання (СД) – будь-яка форма небажаної вербальної, 
невербальної або фізичної поведінки сексуального характеру з метою або 
наслідками нанесення шкоди гідності людини, зокрема, шляхом створення 
загрозливих, ворожих, що принижують гідність, образливих і агресивних 
умов.

Вони включають:
● погляди, свист, коментарі сексуального характеру;
● історії та жарти з сексуальним підтекстом;
● натяки на секс/примушення до сексуального контакту;
● демонстрацію оголеного тіла або частин тіла;
● відправку (через повідомлення, соціальні мережі чи електронну пошту і  

         т.п.) або демонстрацію вам матеріалів сексуального характеру;
● переслідування або залицяння проти вашої волі;

● фото або відео зйомку інтимних частин вашого тіла без вашої згоди;
● дотики (в т.ч. притискання, щіпання, небажані обійми або поцілунки).

Сексуальні домагання є формою сексуального насильства.
Інші форми сексуального насильства включають в себе:
1. Вчинення, без згоди, вагінального, анального чи орального проникнення  
    сексуального характеру в тіло іншої особи з використанням будь-якої 
    частини тіла або предмета;
2. Вчинення інших актів сексуального характеру з особою без її згоди;
3. Примус іншої особи здійснювати акт сексуального характеру, без згоди, з  
    третьою особою;
4. Примус до сексуальної експлуатації.

Запитання для обговорення:
1. На вашу думку, які чинники впливають на ризик сексуальних домагань і 
сексуального насильства? Чи будь-яка жінка/дівчина може зіткнутися з 
сексуальними домаганнями чи іншими формами сексуального насильства? Чи 
це залежить від віку жінок/дівчат, національності, виду зайнятості, соціального 
становища, наявності інвалідності чи інших факторів?

2. На вашу думку, в яких громадських місцях вашої громади жінки та дівчата 
піддаються більшому ризику сексуального насильства? 

Примітка модератору: у разі, якщо аудиторія не відповідає, модератор/ка 
має зазначити такі пункти як вулиці, сквери і міський парк, громадський 
транспорт (автобуси, маршрутки), зупинки громадського транспорту, магазини, 
торгові центри, ринки, освітні установи і прилегла до них територія, розважальні 
центри, нічні клуби  бари і ресторани, онлайн-простір (інтернет, соціальні 
мережі і т.д.), території, прилеглі до лінії розмежування, поряд розташуванням 
військового контингенту. 

3. Коли це найімовірніше можуть відбуватися прояви сексуальних домагань та 
інших форм сексуального насильства щодо жінок та дівчат: вдень або у вечірній  
або нічний час доби? Чи залежить це від дня тижня (наприклад, частіше 
напередодні вихідних/святкових днів або у вихідні дні), пори року, масових 
заходів (фестивалі, змагання, святкування), інших факторів? 

4. Хто найчастіше може вчиняти сексуальні домагання чи інші форми сексу- 
ального насильства по відношенню до жінок і дівчат? Давайте спробуємо разом 
визначити найбільш типові риси портрета кривдників: стать, вік, соціально- 
економічні характеристики, інші риси? Назвіть їх, будь ласка!

5. Чи відчували ви або хтось з ваших знайомих колись небажані сексуальні дії 
від військовослужбовців, що знаходяться у вашій громаді? Якщо так: розкажіть, 
будь ласка, детальніше про такі випадки?

6. Як ви думаєте, чому сексуальні домагання та інші форми сексуального 
насильства взагалі існують?

Примітка модератору: превіряємо, наскільки у учасниць це пов’язано з:
● Ставленням у суспільстві до жінок і їх прав;
● Гендерною нерівністю;
● Вживанням алкоголю чи наркотичних речовин;
● Збройним  конфліктом та близьким розташуванням для лінії зіткнення;
● Відсутністю розуміння того, що сексуальні домагання є формою        

        сексуального насильства проти жінок та дівчат.

7. Чи вживаються у вашій громаді заходи щодо попередження сексуальних 
домагань в закладах освіти? Наскільки ефективна, з вашої точки зору, 
профілактика і протидія сексуальним домаганням та іншим формам 
сексуального насильства проти жінок та дівчат в закладах освіти ?
Будь ласка, обґрунтуйте свою відповідь!

8. Чи можуть жінки та дівчата, які постраждали від сексуальних домагань, чи 
інших форм сексуального насильства, розраховувати на допомогу суспільства? 
З боку кого можна очікувати на допомогу?
 

Рекомендація: Доцільно у вільній формі обговорити підходи до вирішення 
проблем безпеки дівчат і жінок «Що можна зробити?»

9. Чи повинна безпека жінок і дівчат бути пріоритетом для мешканців нашої 
громади. Чому це повинно бути пріоритетом?

10. Які дії будуть ефективними для запобігання і реагування на проблему 
сексуальних домагань по відношенню до жінок і дівчат в громадських 
просторах?

11. Як поліція, органи місцевої влади, громадські організації могли б захистити 
жінок і дівчат від сексуальних домагань та інших форм сексуального 
насильства? 
        

Блок D. Існуючі сервіси, проєкти та потенційні партнери
1. Якщо говорити про ситуацію в навчальних закладах наскільки ви стурбовані 
питаннями безпеки дівчат? Чи поширені випадки сексуальних домагань чи 
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інших форм сексуального насильства по відношенню до дівчат? Будь ласка, 
розкажіть про це.
2. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну медичну допомогу дівчата, 
жінки, які зазнали сексуального насильства? Ви знаєте куди можна звернутися  
за медичною, психологічною, правовою допомогою у разі випадку сексуального 
насильства?
a. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
е. Якщо ні – чому? Тому що немає такої допомоги або з інших причин? Яких?
в. Чи чули ви щось про пост контактну профілактику? Якщо так  – що саме?
г. Ви знаєте куди звертатися за допомогою у разі якщо ви, або ваші друзі чи 
знайомі зіткнуться з сексуальними домаганнями та іншими формами 
сексуального насильства? Які сервіси існують у вашій громаді?
● поліція, дільничний поліцейський;
● медична допомога: гінеколог та інші лікарі;
● безоплатна правова допомога;
● психосоціальна допомога;
● притулок для постраждалих осіб.

Примітка модератору: обговоріть, що знають про профілактику ІПСШ 
(інфекції, що передаються статевим шляхом), яких саме? Вагітності? На 
яких умовах вона може надаватися? Чи доступна вона в даному населеному 
пункті?

3. На ваш погляд, чи можуть отримати повноцінну психологічну допомогу, інші       
    соціальні послуги дівчата, жінки, які зазнали сексуального насильства?
а. Якщо так – яку саме і на яких умовах?
б. Якщо немає – чому?

4. На ваш погляд, чи варто дівчатам, жінкам, які зазнали сексуального    
    насильства, звертатись в поліцію?
а. Якщо так – в яких саме випадках?
б. Якщо немає – чому?

5. Результатом роботи нашої ініціативної групи має стати підготовка про- 
позицій до органів місцевої влади про створення більш безпечних громадських 
просторів для жінок та дівчат, вільних від сексуальних домагань та інших форм 
сексуального насильства. На основі цих пропозицій, буде розроблено місцеву 
цільову програму  з підвищення безпеки для жінок і дівчат в нашій громаді , тож, 
на вашу думку, на які категорії жінок і дівчат вона повинна бути спрямована в 
першу чергу? Чому?

6. Які заходи потрібно включити до цільової програми? Чому?

Безпечні міста та безпечні громадські простори для жінок і дівчат
Методичні рекомендації з проведення аудиту безпеки та реалізації глобальної флагманської ініціативи ООН Жінки 



Глобальна Флагманська ініціатива ООН Жінки «Безпечні міста та 
безпечні громадські простори для жінок і дівчат», реалізується 
Структурою ООН Жінки в Україні у партнерстві з МБФ «Українська 
фундація громадського здоров’я» в межах Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства 
ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань 
гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН 
Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і 
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
 
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: 
Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), 
Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, 
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та 
Японії.

ООН Жінки в Україні
вул. Еспланадна,20, Київ 01023 Україна
http://ukraine.unwomen.org 

https://www.facebook.com/unwomenukraine
https://twitter.com/unwomenukraine
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