


Це видання не є класичним посібником чи збіркою методичних 
рекомендацій. 

Мета – дати відповідь на питання: що і як робити для впровадження 
принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у місцевому 
самоврядуванні. 

Ми зібрали перелік корисних посилань на джерела, в яких можна 
отримати розгорнуту відповідь на кожне конкретне запитання. 



Сподіваємось, це стане корисною «шпаргалкою» в вашій роботі. 
Оскільки для нас важливо, щоби документ був актуальний і корисний, 
ми розміщаємо його на сайті. І будемо раді вашим відгукам та 
побажанням щодо того, якої інформації бракує, що можна додати чи 
детально описати. 

Усі побажання будуть опрацьовані та враховані, а документ ми 
будемо постійно оновлювати, щоби відповідати потребам нашої 
цільової групи.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

¡ Конституція України. 
Це перший закон в державі, знання якого необхідне для всіх. Якщо ми говоримо про депутатів місцевих рад, то 
знання Конституції для них є прямим обов’язком. Важливі статті: ст.7, ст.19, ХІ розділ Конституції – «Місцеве 
самоврядування», статті 140-146

¡ Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Цей закон має бути настільною книгою для депутатів місцевого самоврядування Знання і орієнтування в ньому 
– це, можливо. І половина ефективної та успішної депутатської діяльності. В наведених статтях нижче лише 
деякі акценти.
Важливі статті: ст.1, ст.2, ст.13, ст.49, 

¡ Закон України «Про статус депутатів місцевих рад».
Цей закон визначає межі і способи, в яких можуть і мають діяти депутати місцевих рад. /додати закон про 
місцеве самоврядування /
Важливі статті: ст.10, ст.11, ст.16, ст.18, ст.19, ст.26, ст.27

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

¡ Закон України «Про забезпечення рівних рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»
Це є базовий закон в Україні, який регулює питання впровадження прицнипів рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків. Перша стаття, в якій даються визначення термінів – знати, розуміти, використовувати.
Важливі статті: ст.3, ст.7, 7*1, ст.12, ст.16

¡ Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»
Цей закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії дискримінації
Важливі статті: ст.1, ст.7, ст.9, ст.12

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17


НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

¡ Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 21 року»
Державні програми, як і національні плани дій, це ті документи, які мають певні закріплені обмеження у 
часі, тому варто постійно оновлювати базу, слідкуючи за новими нормативно-правовими актами, які 
видаються за даної тематики.
Документ складається з опису програми і додатків, один з яких -це завдання та заходи з виконання 
програми. Важливо вивчати цей перелік та брати собі ті завдання та заходи в особистий план роботи, для 
виконання яких є повноваження.

¡ Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з виконання 
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року».
Як і в попередньому документі, цей план має обмежені часові рамки, тому варто слідкувати за цим та 
оновлювати свою підбірку нормативно-правових актів, щоби орієнтуватися в актуальних.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80


ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД

Зобов’язання депутатів місцевих рад поділяють на:

¡ зобов’язання у виборчому окрузі

¡ зобов’язання у раді та її органах



ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

¡ Підтримувати зв’язок з виборцями

¡ Інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів (не рідше одного 
разу на півріччя)

¡ Брати участь у громадських слуханнях

¡ Вивчати громадську думку та потреби громади

¡ Визначати та оприлюднювати дні та місце прийому виборців і проводити такі 
зустрічі не рідше одного разу на місяць



ПРАВА ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ 

¡ Представляти виборців свого округу в місцевих органах виконавчої влади

¡ Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад

¡ Порушувати питання, які зачіпають інтереси виборців та вимагати їх рішення перед місцевими органами 
виконавчої влади

¡ Доступ до ЗМІ комунальної власності з метою оприлюднення результатів своєї діяльності

¡ Виносити на розгляд пропозиції з питань, пов’язаних з депутатськими повноваженнями 



ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕПУТАТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕПУТАТ 
МІСЦЕВОЇ РАДИ МАЄ ТАКОЖ ПРАВО

¡ на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське 
запитання;

¡ на невідкладний прийом;

¡ вимагати усунення порушень законності і встановлення правового 
порядк



ОБОВ'ЯЗКИ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

¡ Дотримуватися Конституції та усіх нормативно-правових актів, які визначають 
порядок діяльності ради та її органів;

¡ Брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких 
він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

¡ Виконувати доручення ради, її органів, сільського, селищного, міського голови 
чи голови ради; інформувати їх про виконання доручень.



ПРАВА ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

¡ Має право ухвального голосу у раді

¡ Має право обирати та бути обраним

¡ Офіційно представляти виборців у раді

¡ Пропонувати питання до розгляду

¡ Вносити пропозиції та зауваження до порядку денного засідань ради

¡ Вносити на розгляд ради проекти рішень та пропозиції, пов’язані з депутатською діяльністю

¡ Порушувати питання про недовіру  голові ОТГ, розпуск органів та звільнення посадових осіб



ПРАВА ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

¡ Брати участь у дебатах, ставити запитання тощо на засіданні ради

¡ Вносити пропозиції про заслуховування звіту на пленарному засідання ради

¡ Порушувати питання на засіданнях ради щодо необхідності перевірки  роботи підзвітних раді органів

¡ Виступати з обґрунтуванням своєї позиції

¡ Ознайомлюватися з текстами стенограм засідань ради

¡ Оголошувати тексти звернень громадян на раді

¡ Об’єднуватися з іншими депутатами в групи, фракції, які діють відповідно до регламенту ради



Наприкінці 2020 року  за 
сприяння Програми Ради 
Європи було видано 
довідник із серії  
«Бібліотечка місцевого 
самоврядування»

Читати/Скачати посібник

http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/GenderManual_forLSG_2020-1.pdf


ОПИС ДОВІДНИКА

Довідник пропонує уніфікований підхід до врахування принципу рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у системі місцевого само-врядування в Україні. Він пояснює наявні стандарти, 
допомагає визнача-ти пріоритети та завдання діяльності місцевої ради у різних сферах, дає 
поради і приклади. Тут наведений і перелік нормативно-правових актів, що можна використати в 
роботі, та короткий глосарій застосованих у виданні термінів з ґендерної проблематики. 

Видання призначено для використання в органах місцевого самовряду-вання, системі 
професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 
заступників і заступниць, посадових осіб місце-вого самоврядування та депутатів місцевих рад, а 
також усім, хто цікавиться питаннями ґендерної рівності та недискримінації.



МЕТОДИЧКА Є «ЖИВОЮ» І НАПОВНЮЄТЬСЯ ЗГІДНО ВАШИХ 
ПОБАЖАНЬ ТА ПРОПОЗИЦІЙ


