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На виконання рішення обласної ради від 07 вересня 2018 року 
№ 1092 "Про Обласну соціальну програму забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року" надаємо інформацію 
про стан виконання Обласної програми за 2020 рік за формою, що додається.
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Обласної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків на період до 2021 року 
за 2020 рік

Найменування 
завдання 

(відповідно до 
Державної 
соціальної 
програми)

Найменування заходу Стан виконання заходів

Висновки 
(виконано, у 

стадії
виконання, 

не виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 
контроль)

2. Урахування
тендерного
компонента у
програмах
економічного і
соціального
розвитку

1) здійснення заходів щодо 
включення до програми 
соціального і економічного 
розвитку та програми зайнятості 
населення тендерного 
компонента

В регіоні реалізовувалася Стратегія розвитку Рівненської області на 
період до 2020 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 
28.11.2014 № 612, рішення обласної ради від 18.12.2014 № 1374) та 
План на 2018 -  2020 роки із реалізації Стратегії розвитку області на 
період до 2020 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 
01.12.2017 № 712, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 858). 
Відповідно до Стратегічної цілі "Розвиток людського капіталу", 
завдань 3.1.1. Вдосконалення системи підготовки молоді до умов 
регіонального ринку праці, 3.1.2. Покращення підготовки кадрів для 
потреб регіональної економіки, 3.1.3. Розвиток лідерських та 
підприємницьких якостей населення впроваджуються заходи 
спрямовані на забезпечення рівності прав жінок і чоловіків.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

3. Удосконалення
механізму
проведення
тендерно-
правової
експертизи

1) визначення осіб, 
відповідальних за проведення 
тендерно-правової експертизи 
під час розроблення 
нормативно-правових актів 
органів виконавчої влади та 
актів органів місцевого 
самоврядування

Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, 
молодіжної політики та спорту облдержадміністрації є відповідальним 
структурним підрозділом облдержадміністрації за реалізацію 
державної тендерної політики. Питання проведення тендерно-правової 
експертизи під час розроблення нормативно-правових актів 
облдержадміністрації покладені на відділ тендерної та сімейної 
політики департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, 
молодіжної політики та спорту облдержадміністрації.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

4. Розширення 
переліку 
статистичних 
показників за 
ознакою статі з 
розбивкою за 
іншими 
основними 
ознаками (вік,

1) проведення аналізу діючих 
форм звітності та визначення 
переліку форм, які потребують 
внесення змін відповідно до 
Заключних зауважень 
Комітету ООН з ліквідації 
дискримінації щодо жінок та 
інших міжнародних зобов’язань 
України

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
02.12.2020 № 1517-р "Питання збору даних для моніторингу тендерної 
рівності" та листа Державного комітету статистика України від
17.12.2020 № 05-35/419-20 департаментом розвитку адміністративних 
послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту 
облдержадміністрації здійснено аналіз щодо збору даних згідно 
переліку індикаторів, зокрема, в частині:
загальної кількості обраних депутатів місцевих рад, повноваження 
яких не припинено (для обласних рад, міських рад, районних рад,

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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Найменування 

завдання 
(відповідно до 

Державної 
соціальної 
програми)

Найменування заходу Стан виконання заходів

Висновки 
(виконано, у 

стадії
виконання, 

не виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 
контроль)

місце
проживання, 
інвалідність, 
соціально- 
економічний 
статус тощо)

районних у містах рад, міських (міст районного значення) рад, 
селищних рад, сільських рад) за статтю у 2015-2019 роках; 
кількості голів територіальних громад та старост сіл, селищ за статтю, 
віковими групами (18-35 років, 34-64 роки, 65 років і старші) та рівнем 
освіти у 2015-2019 роках;
кількості депутатів сільських, селищних, міських рад, територіальних 
громад за статтю, віковими групами (18-35 років, 34-64 роки, 65 років і 
старші) та рівнем освіти у 2015-2019 роках.
Встановлено, що інформація щодо депутатів міських, селищних, 
сільських рад та міських, селищних, сільських голів за статтю, 
віковими групами та рівнем освіти у 2015-2019 роках на даний час є 
некоректною, оскільки за вказаний період відбулись значні зміни як в 
адміністративно-територіальному устрої, так і в складі рад.

4) здійснення видання 
інформаційно-статистичних 
матеріалів "Соціальні послуги", 
де вміщувати таблицю "Стан 
надання соціальних послуг 
жінкам, які перебувають на 
обліку в Рівненській обласній 
службі зайнятості"

Протягом 2020 року Рівненським обласним центром зайнятості 
щомісячно видавались інформаційно-статистичні матеріали "Соціальні 
послуги служби зайнятості Рівненської області" (12 випусків). В цих 
матеріалах вміщена таблиця «Надання послуг Рівненською обласною 
службою зайнятості (в т.ч. жінкам)», де окремими рядками виділені: 
чисельність жінок, які перебувають на обліку; жінки, які отримали 
роботу; жінки які отримали одноразову виплату для започаткування 
власної справи; жінки, які пройшли профнавчання, інше. Всього дана 
таблиця вміщує 9 показників щодо наданих службою зайнятості 
послуг жінкам.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

5) удосконалення механізму 
збору деталізованих 
даних про становище дівчат і 
жінок із сільської місцевості

Деталізовані дані про становище дівчат і жінок із сільської місцевості 
будуть проводитись після удосконалення їх на державному рівні.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

5. Зменшення 
тендерного 
дисбалансу у 
сфері державної 
служби та

1) проведення для державних 
службовців, посадових осіб 
місцевого самоврядування, 
працівників державних 
підприємств, установ та

Рівненським обласним центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 
проведено навчання з тендерної тематики під час яких підвищили 
кваліфікацію 86 осіб, з них: державні службовці -  25 осіб, посадові

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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Найменування 

завдання 
(відповідно до 

Державної 
соціальної 
програми)

Найменування заходу Стан виконання заходів

Висновки 
(виконано, у 

стадії
виконання, 

не виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 
контроль)

управління
людськими
ресурсами

організацій
навчань у формі семінарів, 
круглих столів, конференцій 3 
питань рівності прав та 
можливостей жінок і чоловіків 
та застосування тимчасових 
спеціальних заходів

особи місцевого самоврядування -  61 особа.

2) проведення для галузевих Навчання з питань гендерного портретування, протидії дискримінації У стадії Продовжити
спеціалістів методичних 
навчань з питань тендерного 
портретування, протидії 
дискримінації за ознакою статі, 
застосування позитивних дій та 
інших питань забезпечення 
тендерної рівності

за ознакою статі, застосування позитивних дій та інших питань 
забезпечення тендерної рівності для галузевих спеціалістів не 
проводились у зв'язку із запровадженими карантинними заходами під 
час пандемії СОУЮ-19.

виконання контроль

6. Удосконалення 1) забезпечення розгляду Звернення громадян за фактами дискримінації за ознакою статі до У стадії Продовжити

механізму 
реалізації права 
на захист від 
дискримінації за

звернень громадян за фактами 
дискримінації за ознакою статі 
та надання допомоги

департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, 
молодіжної політики та спорту облдержадміністрації протягом 
2020 року не надходили.

виконання контроль

ознакою статі та 2) визначення серед державних Відповідальним за розгляд скарг та надання допомоги постраждалим У стадії Продовжити
дискримінації за 
кількома 
ознаками, однією 
з яких є ознака 
статі, розгляду 
випадків такої 
дискримінації та

службовців та посадових осіб 
органів місцевого 
самоврядування відповідальних 
за розгляд скарг та надання 
допомоги постраждалим від 
дискримінації за ознакою статі

від дискримінації за ознакою статі є заступник начальника відділу 
тендерної та сімейної політки департаменту розвитку 
адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту 
облдержадміністрації.

виконання контроль

вжиття 3) проведення на регіональному Відповідно до Графіку роботи мобільних точок доступу до системи У стадії Продовжити
відповідних 
заходів за його 
результатами

рівні заходів стосовно 
забезпечення
рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків

безоплатної правової допомоги протягом 2020 року Головним 
територіальним управлінням юстиції у Рівненській області спільно з 
Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги у Рівненській області здійснюються виїзди та прийом

виконання контроль
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Найменування В и с н о в к и Пропозиції

завдання (виконано, у (зняти 3
(відповідно до 

Державної Найменування заходу Стан виконання заходів стадії
виконання,

контролю,
продовжити

соціальної
програми)

не виконано) контроль)

на робочому місці громадян в об'єднані територіальні громади та сільські ради 
Рівненської області. Фахівцями надаються консультації щодо дій у тих 
чи інших ситуаціях, в т.ч. стосовно забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на робочому місці.

4) надання підтримки Щороку проводиться конкурс з визначенням програм (проектів, У стадії Продовжити
молодіжним та дитячим заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, виконання контроль
громадським організаціям у діяльність яких направлена на роботу з молоддю, для виконання
реалізації їх проектів (реалізації) яких надається фінансова підтримка. У 2020 році, серед
з урахуванням принципу інших підтриманий проект "Школа для молодих матусь та татусів"
забезпечення рівних прав та громадської організації "Сімейний клуб "ПУЗАТА МАМА". Мела проекту -
можливостей жінок і чоловіків популяризація здорового материнства, вагітності, необхідності підготовки до батьківства

У стадії Продовжити
5) проведення інформаційних У 2020 році з метою запобігання правопорушень, підвищення рівня виконання контроль
кампаній, спрямованих на правової освіти дітей, захисту прав дитини, попередження торгівлі
запобігання та протидію людьми та насильства в сім’ї обласним, райміськцентрами соціальних
дискримінації та насильству за служб області проведено 67 заходів, охоплено 1023 особи. До
ознакою статі проведення заходів залучались спеціалісти служб у справах дітей, 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 
представники Національної поліції, громадської організації «Центр 
підтримки громадських ініціатив «Чайка».
Працівники обласного, райміськцентрів соціальних служб сприяли 
проведенню тижня права в навчальних закладах області, під час яких 
з дітьми обговорено питання реалізації і захисту прав людини.
3 метою набуття правових знань та навичок, використання їх у 
повсякденному житті у лютому 2020 року спеціалістами обласного 
центру соціальних служб здійснено виїзд у спеціалізований заклад 
області. 3 вихованцями проведено відеолекторій «Великі права 
маленької людини»; тренінг, спрямований на формування навичок 
відповідальної поведінки щодо власного здоров’я та життя.
В соціальній мережі ґасеЬоок, на веб-сайтах обласного, районних 
центрів соціальних служб постійно висвітлюється інформація про
діяльність центрів, в тому числі про проведені заходи з питань 
реалізації і захисту прав людини.
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Найменування 

завдання 
(відповідно до 

Державної 
соціальної 
програми)

Найменування заходу Стан виконання заходів

Висновки 
(виконано, у 

стадії
виконання, 

не виконано)

Пропозиції 
(зняти 3 

контролю, 
продовжити 
контроль)

7. Покращення 
становища груп 
населення, які 
страждають від 
дискримінації 
більше ніж за 
однією ознакою, 
включаючи 
ознаку статі

1) проведення заходів з 
інформування внутрішньо 
переміщених осіб щодо 
можливостей доступу до 
медичних, освітніх, соціальних 
послуг, зайнятості та 
правосуддя тощо

У 2020 році надано 97 профорієнтаційних послуг для 52 осіб з числа 
внутрішньо переміщених осіб.
До участі в профорієнтаційних заходах залучалися представники 
управління соціального захисту населення, центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, місцевих центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та бюро правової допомоги, 
Рівненського обласного об’єднання громадян «Центр підтримки 
громадських ініціатив «Чайка»»
В приміщеннях всіх базових центрів зайнятості та філій Рівненського 
ОЦЗ створені і постійно оновлюються інформаційні куточки та 
інформаційні стенди для внутрішньо переміщених осіб.
За оперативними даними керівників органів управління освітою 
райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного 
значення, об’єднаних територіальних громад області загальна кількість 
дітей дошкільного віку, які вимушено переїхали до Рівненщини станом 
на 21 грудня 2020 року складає 72 особи. 3 них: 10 -  з АР Крим, 40 -  з 
Донецької області, 22 -  з Луганської. Усі діти за заявами батьків 
влаштовані до закладів дошкільної освіти.
Кількість дітей шкільного віку становила 298 осіб. 3 них: 39 -  з АР 
Крим, 1 8 9 - 3  Донецької області, 74 -  з Луганської. Усі діти охоплені 
навчанням у закладах загальної середньої освіти.
У закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування 
навчається 4 особи з числа внутрішньо переміщених: 3 -  з Донецької 
бласті, І - з  Луганської області.
У закладах професійної (професійно-технічної) освіти навчається 
14 осіб з числа внутрішньо переміщених: 1 -  з АР Крим, 9 -  з 
Донецької області, 4 -  з Луганської області.
У закладах вищої освіти навчається 55 осіб з числа внутрішньо 
переміщених: 27 -  з Донецької області, 18 -  з Луганської, 10 -  з АР 
Крим.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

2) проведення оцінювання 
ситуації щодо навчання дівчат 
та хлопців ромської

Педагогічні колективи закладів загальної середньої освіти та органи 
управління освітою проводять роз’яснювальну роботу щодо 
важливості здобуття освіти, особливо дітьми та молоддю, серед осіб,

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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національності та здійснення 
заходів для їх заохочення до 
здобуття освіти та продовження 
навчання на всіх рівнях освіти

які належать до ромської національної меншини.
Закладами загальної середньої освіти області ведеться облік дітей 
шкільного віку ромської національності, здійснюється контроль за 
відвідуванням ними уроків.
Учні ромської національності максимально залучаються до 
позакласної, позашкільної роботи, беруть участь у тематичних 
конкурсах, спортивних змаганнях, загальношкільних (міських, 
районних) акціях.
Під час проведення дня відкритих дверей для батьків у навчальних 

закладах, де навчаються діти ромської національної меншини, 
оформляються виставки робіт традиційних українських та ромських 
ремесел.

3 ) задоволення 
потреб жителів сільської 
місцевості, зокрема жінок з 
інвалідністю, похилого віку, у 
базових соціальних послугах, 
послугах з охорони здоров’я, 
освіти, праці та зайнятості, 
інфраструктури та нових 
технологій, забезпечення 
доступу до адміністративних 
послуг, участі у політичному та 
громадському житті, урахування 
їх потреб у нормативно- 
правових актах

Упродовж 2020 року профорієнтаційними послугами було охоплено 
1415 зареєстрованих безробітних з інвалідністю, яким було надано 
понад 3,1 тис. послуг. Вони брали участь у семінарах, вебінарах, 
тренінгах та інших заходах, які проводять центри зайнятості.
У Рівненському міському центрі зайнятості працює Інформаційний 
центр надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними 
можливостями. Протягом звітного періоду було проведено 14 
різноманітних заходів, в т.ч. онлайн.
Протягом 2020 року послугами центрів охоплено 1452 сім’ї, де один 
чи кілька членів сім’ї -  особи з інвалідністю, в них 2678 осіб старше 18 
років -  1233 чоловіка та 1445 жінок. У цих сім’ях виховується 1990 
дітей (1032 хлопці та 958 дівчат), з них 993 дитини з інвалідністю (550 
хлопців та 443 дівчини). За результатами оцінки потреб з’ясовано, що 
205 сімей, в них 334 дитини перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі 167 дітей з інвалідністю.
Соціальні послуги з консультування отримали 1229 сімей, 1064 -  з 
інформування, 427 -  представництва інтересів, 390 -  посередництва 
(медіації), 214 -  соціальної адаптації, 203 -  соціальної профілактики, 
133 -  соціальної інтеграції та реінтеграції, 116 -  натуральної 
допомоги, 37 сімей перебували під соціальним супроводом.
В результаті наданих послуг задоволено потреби щодо гуманітарної
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Продовжити
контроль
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допомоги у 824 сім’ях; сприяння в оформленні/відновленні 
документів, у тому числі для призначення соціальних виплат -  571; 
психологічної допомоги -  386, налагодження зв’язків з членами 
родини, громадою -  177; вирішення житлово-побутових проблем, у 
тому числі поліпшення житлових умов -  120; організації оздоровлення
-  42; організації лікування -  35; юридичної допомоги -  24; 
отримання/відновлення реєстрації за місцем проживання/перебування
-  12; влаштування до закладів освіти -  7; направлено до закладів 
системи соціального захисту -  228, охорони здоров’я -  28, соціального 
обслуговування -  26, мережі недержавного сектора -  9.

4) забезпечення пропорційності 
участі жінок із сільської 
місцевості в розробленні 
стратегій розвитку 
територіальних громад, 
політичному і громадському 
житті

В об'єднаних територіальних громадах Рівненської області діють рівні 
умови для паритетної участі жінок і чоловіків у  прийняті політичних, 
економічних та соціальних рішень. Створені належні умови для 
забезпечення жінкам і чоловікам можливості суміщати трудову 
діяльність із сімейними обов'язками. Проводяться інформаційні 
кампанії за участю закладів культури та навчальних закладів з метою 
подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

5) проведення навчальних 
заходів для жінок із сільської 
місцевості з питань розвитку 
малого підприємництва, 
фермерства та кооперації у 
сільській місцевості, 
запровадження механізму 
надання дівчатам та жінкам із 
сільської місцевості пільгових 
кредитів для започаткування 
власної справи

3 метою підтримки розвитку підприємницької ініціативи у безробітних 
громадян, у базових центрах зайнятості та філіях Рівненського 
обласного центру зайнятості проводиться робота щодо сприяння у 
працевлаштуванні безробітних шляхом надання одноразової виплати 
допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, у 
тому числі жінок. Так, протягом січня -  грудня 2020 року отримали 
одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації 
підприємницької діяльності 16 осіб, в тому числі жінки.
Служба зайнятості здійснює моніторинг тривалості ведення 
підприємницької діяльності особами, які отримали допомогу по 
безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

6) проведення заходів з надання 
дівчатам та жінкам 
з ВІЛ-інфекцією/ СШДом, а

3 метою попередження туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, інших соціально- 
небезпечних хвороб серед представників груп підвищеного ризику 
протягом 2020 року послугами центрів соціальних служб охоплено 527

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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також тим, які вживають 
наркотики, послуг з протидії 
дискримінації за ознакою статі

сімей (у них 1010 дітей), де є алко/наркозалежні члени родини. Із них 
296 сімей (663 дитини) перебувають у складних життєвих обставинах. 
Соціальні послуги з консультування отримали 410 сімей, 380 -  
з інформування, 295 -  соціальної профілактики, 140 -  натуральної 
допомоги, 122 -  представництва інтересів, 92 -  соціальної інтеграції та 
реінтеграції, 75 -  соціальної адаптації, 44 -  посередництва (медіації); 
78 сімей перебували під соціальним супроводом.
В результаті наданих послуг задоволено потреби щодо налагодження 

зв’язків з членами родини, громадою у 270 сім’ях; сприяння в 
оформленні/відновленні документів, у тому числі для призначення 
соціальних виплат -  259; психологічної допомоги -  205; вирішення 
житлово-побутових проблем, у тому числі поліпшення житлових умов
-  159; гуманітарної допомоги -  152; організації лікування -  28; 
працевлаштування -  25; юридичної допомоги -  18; організації 
оздоровлення -  8; влаштування до закладів освіти -  5; 
отримання/відновлення реєстрації за місцем проживання/перебування
-  2; направлено до закладів системи соціального захисту -  23, 
соціального обслуговування -  10, охорони здоров’я -  9.

7) надання безоплатної 
правової допомоги дівчатам та 
жінкам,
зокрема з інвалідністю, із 
сільської місцевості, жінкам 
похилого віку

3 метою забезпечення правового захисту громадян шляхом надання 
безкоштовних консультацій при Головному територіальному 
управлінні юстиції у Рівненській області діє громадська приймальня з 
надання безоплатної правової допомоги, під час роботи якої надаються 
консультації громадянам, в т.ч. дівчатам та жінкам, зокрема з 
інвалідністю, із сільської місцевості, жінкам похилого віку.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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8. Подолання
тендерних
стереотипів

1) підготовка та друк 
інформаційних буклетів з 
питань тендерної рівності

3 метою підвищення рівня поінформованості дітей, підлітків та молоді 
про наслідки негативних явищ, домашнього насильства обласним 
центром соціальних служб розробляються, друкуються та 
розповсюджуються інформаційні буклети. Так, у 2020 році 
розроблено, виготовлено та розповсюджувалися буклети «Я обираю 
життя», «Відверто про таємне», «Дитинство без насильства», «Для 
вас, батьки», інформаційну листівку «Ні насильству», календарик із 
соціальною рекламою щодо тендерної рівності.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

2) розповсюдження соціальної 
реклами з протидії 
дискримінації за ознакою статі 
та більше ніж за однією ознакою

Протягом 2020 року на веб-сторінці Рівненського обласного центру 
зайнятості розміщено 11 матеріалів з питань подолання Тендерної 
дискримінації, у тому числі тендерних стереотипів. Зокрема, «Жінка на 
ринку праці», «Безробіття з жіночим обличчям», «Жінка і праця: 
секрети поєднання сім’ї та роботи», «Вебінар «Жінка і праця»: чи 
можливо подолати дисбаланс на ринку праці?», «Захід «Під єдиним 
дахом» для безробітних жінок», «У Дубні провели тренінг для жінок». 
В цих матеріалах йшлося про проведення в філіях вебінарів та 
семінарів «Особливості зайнятості жінок», «Жінка на ринку праці», на 
яких для безробітних жінок йшлося про тендерну рівність. 
Повідомлення з питань подолання Тендерної дискримінації звучали в 
ефірі радіо «Шанс» та ТРК «Полісся».

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

3) проведення заходів з 
підтримки жінок і чоловіків 
похилого віку, зокрема 
чоловіків і жінок, яким 
виповнилося 100 років

Районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами рад 
міст обласного значення та об'єднаними територіальними громадами 
постійно проводяться заходи з підтримки жінок і чоловіків похилого 
віку, зокрема чоловіків і жінок, яким виповнилося 100 років, в межах 
чинного законодавства.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

9. Збільшення 
частки жінок 
серед, депутатів 
обласних та 
місцевих рад 
(міст обласного 
значення)

1) проведення на постійній 
основі навчань з паритетної 
демократії та активізації участі 
жінок у політиці

Рівненським обласним центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 
проводились навчання за короткостроковою програмою "Забезпечення 
прав людини органами влади" де вивчалось питання щодо паритетної 
демократії та активізації участі жінок у політиці. У навчанні взяли 
участь 32 держаних службовця

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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контроль)

2) проведення для політиків, 
керівників громадських 
об’єднань, журналістів, 
населення інформаційно- 
просвітницьких заходів щодо 
важливості участі жінок у 
процесі прийняття 
управлінських рішень

Департаментом розвитку адміністративних послуг, соціальної, 
молодіжної політики та спорту облдержадміністрації не проводились 
просвітницькі заходи щодо важливості участі жінок у процесі 
прийняття управлінських рішень для політиків, керівників 
громадських об’єднань, журналістів.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

10. Зменшення 
розриву в оплаті 
праці жінок і 
чоловіків

1) проведення перевірок стану 
виконання роботодавцями 
Законів України “Про оплату 
праці”, “Про зайнятість 
населення”, “Про забезпечення 
рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків” та надання 
рекомендацій щодо включення 
до колективних угод і договорів 
положень щодо зменшення 
тендерного розриву в оплаті 
праці

Управлінням Держпраці у Рівненській області при проведені 
інспекційних відвідувань приділяється увага стану виконання 
роботодавцями Законів України “Про оплату праці”, “Про зайнятість 
населення”, “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків”. При проведенні інспекційних відвідувань не встановлено 
зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків, забезпечені рівні 
права та можливості.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

2) створення умов для здобуття 
дівчатами перспективного фаху 
(8ТЕМ-освіти, професійно- 
технічних спеціальностей), 
зокрема шляхом проведення 
інформаційно-просвітницьких 
заходів, заохочення та 
забезпечення умов для рівного 
доступу дівчат до БТЕМ-освіти 
та професійно-технічних 
спеціальностей за професіями 
загальнодержавного значення

3 метою допомоги дівчатам у правильному виборі перспективного 
фаху та соціальній адаптації молоді на ринку праці фахівцями обласної 
служби зайнятості упродовж 2020 року було проведено:
- 142 презентації послуг з професійного навчання, у т.ч. послуг 

ЦПТО, в яких взяли участь майже 1,4 тис. осіб;
- 15 презентацій навчального закладу для 172 осіб.

Учнівська та безробітна молодь активно брала участь у 3 
професіографічних екскурсіях на підприємства області. 81 особа 
ознайомилась з роботою представників робітничих професій 
підприємств, установ, організацій.
Протягом року базовими центрами зайнятості/філіями проведено 29 
інформаційних семінарів "Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій 
бізнес", учасниками яких стали 269 осіб.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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3) проведення навчань, Протягом 2020 року в Тендерному центрі на базі Рівненської районної У стадії Продовжити
тренінгів, семінарів, 
орієнтованих на самозайнятих 
жінок-підприємців 
та жінок —  членів органів 
управління юридичних осіб, 
сприяння створенню 
регіональної мережі жінок- 
підприємців з метою надання 
консультацій жінкам щодо 
відкриття власної справи

філії Рівненського обласного центру зайнятості було проведено 13 
заходів, у яких взяли участь 130 осіб з числа зареєстрованих 
безробітних. На таких заходах присутніх було поінформовано щодо 
заохочення чоловіків користуватися відпусткою для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку та хворою дитиною.
До проведення 6 таких заходів у Тендерному центрі були запрошені 
соціальні партнери -  представники Рівненського бюро правової 
допомоги та Рівненського районного відділу обслуговування громадян 
(сервісний центр) головного управління ПФУ в Рівненській області. 
Учасники семінарів мали можливість дізнатися що таке тендер, 
визначити тендерні особливості особистості, обґрунтували тендерну 
дискримінацію як соціальну проблему.

виконання контроль

4) проведення інформаційних Фахівцями обласного, районних центрів соціальних служб в рамках У стадії Продовжити
заходів для заохочення 
чоловіків користуватися 
відпусткою для догляду за 
дитиною до досягнення нею 
трирічного віку та хворою 
дитиною

роботи спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний 
пункт соціальної роботи» з метою раннього виявлення сімей, дітей та 
молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 
сторонньої допомоги, надання соціальних послуг, вивчення умов 
утримання та виховання дітей, проведення профілактичних бесід з 
батьками, які ухиляються від виховання дітей та вчиняють насильство, 
роз’яснення дотримання правил безпеки життєдіяльності відвідано 
2515 сімей. Під час відвідування сімей, 34 чоловікам надано 
інформацію про можливість користуватися відпусткою для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку та хворою дитиною.

виконання контроль
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11. Організація 
виконання 
договірних та 
інших
міжнародних
зобов’язань
України

1) здійснення розповсюдження 
стратегій Ради Європи, 
Європейського Союзу, ОБСЄ, 
інших міжнародних організацій, 
документів Європейського 
інституту тендерної рівності, 
конвенцій Міжнародної 
організації праці, а також 
рекомендацій Комітету 
Міністрів Ради Європи з питань 
забезпечення рівних прав та 
можливостей 
жінок і чоловіків

На базі Млинівської і Сарненської ОТГ за сприяння уряду Данії 
здійснюється реалізація проекту «Інклюзивний ринок праці для 
створення робочих місць в Україні». Метою проекту є підвищення 
можливостей самозайнятості і створення малого бізнесу для молоді, 
жінок та інших осіб, що мають високі ризики виключення з ринку 
праці. В рамках проекту в січні 2020 року було розпочато конкурс на 
отримання мікрогрантів для реалізації власних бізнес-ідей серед 
жителів Млинівської і Сарненської ОТГ, які не здійснюють 
підприємницької діяльності, мають статус безробітного або є 
пошукачами роботи. 25-26 лютого 2020 року в смт Млинів було 
проведено дводенний тренінг «Розпочни і вдосконалюй свій бізнес» 
для 34 учасників, які подали заявки на участь в І етапі конкурсу на 
отримання мікрогрантів. На розгляд конкурсної комісії було 
представлено 19 бізнес-планів від жителів Млинівської ОТГ і 3 бізнес- 
плани від Сарненської ОТГ. 5 листопада у Млинівській об’єднаній 
територіальній громаді сім переможців І етапу конкурсу бізнес-планів 
отримали сертифікати для започаткування власної справи та закупівлі 
необхідного обладнання (сума мікрогранту до $3000).

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

2) сприяння у підготовці 
дев’ятої Державної доповіді 
України про виконання 
Конвенції ООН про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо 
жінок

У квітні 2020 року Рівненською облдержадміністрацією надано 
Міністерству соціальної політики України інформаційні матеріали для 
підготовки дев’ятої Державної доповіді України про виконання 
Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 
(№  вих-3390/0/01-18/20 від 15.04.2020).

Виконано Зняти 3 
контролю

12.Зміцнення 
державно- 
приватного 
партнерства у 
сфері
забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 
жінок і чоловіків

1) вивчення та розповсюдження 
кращих практик державно- 
приватного партнерства у сфері 
забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків

В області завершено реалізацію Програми малого і середнього 
підприємництва на 2018 -  2020 роки (розпорядження голови 
облдержадміністрації від 15.02.2018 № 103, рішення обласної ради від 
16.03.2018 № 863) на реалізацію заходів якої у 2020 році з обласного 
бюджету використано 863,8 тис гривень.
В рамках програми здійснювалась фінансова підтримка розвитку 
малого та середнього бізнесу шляхом часткового відшкодування з 
обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами (позиками) 
банків, що надаються на реалізацію проектів суб"єктів малого і

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль
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середнього підприємництва.
У 2020 році часткове відшкодування відсотків за банківськими 
кредитами отримали 24 суб"єкта малого і середнього бізнесу ( в тому 
числі чотири жінки - підприємці) на загальну суму 695,0 тис гривень. 
Це дало можливість здешевити для бізнесу кредитні ресурси на 
загальну суму майже на ЗО млн гривень.

2) здійснення 
проектів соціального 
замовлення щодо забезпечення 
рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків та протидії 
дискримінації за ознакою статі

Проектів соціального замовлення щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації за ознакою 
статі до департаментом розвитку адміністративних послуг, соціальної, 
молодіжної політики та спорту облдержадміністрації протягом 2020 
року не надходило.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль

3) проведення семінарів, 
тренінгів, інформаційно- 
просвітницьких заходів з питань 
забезпечення тендерної рівності 
для представників об’єднаних 
територіальних громад, 
керівників громадських 
об’єднань, соціально 
відповідального бізнесу, засобів 
масової інформації

В рамках Програми малого і середнього підприємництва на 
2018 -  2020 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 
15.02.2018 № 103, рішення обласної ради від 16.03.2018 № 863) 
протягом 2020 року облдержадміністрацією спільно з громадськими 
організаціями та причетними установами надавалася організаційна, 
інформаційно-консультативна, навчально-методична підтримка 
суб'єктам малого і середнього підприємництва стосовно роз'яснення 
податково, митного, регуляторного законодавства, розроблення бізнес- 
планів та інвестиційних проектів.

У стадії 
виконання

Продовжити
контроль


