
 

ГО «Інформаційно-консультативний 

жіночий центр»  

 

 

ГО «Ла Страда Україна» 

 

КОНКУРС  

ВІДЗНАКА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОВАГИ  

 

Відзнака ґендерної рівноваги надається ГО «Інформаційно-консультативний 
жіночий центр» з 2009 року двічі на рік – в дні весняного і осіннього рівнодення. 
2012 року до ініціативи долучився також Міжнародний правозахисний центр 
«Ла Страда Україна» (з 2017 року – ГО «Ла Страда Україна»).   
На отримання відзнаки можуть претендувати артефакти - ініціативи, вчинки, 
процеси, дії, а також програми, дослідження, проекти, тощо, які сприяють 
утвердженню ґендерної рівності і трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  
 

20 березня і 22 вересня – Всесвітні дні ґендерної рівноваги. Вони припадають на весняне і осіннє 
рівнодення, і, як рівнодення, не залежать від політичного ладу, соціальних і культурних відмінностей, 
курсів валют і різного роду криз. 

Відзнака ОСІНЬ-2018   

 

 

 

Проекту історикині, дослідниці українського 
національно-визвольного руху ХХ століття 
Марини Мірзаєвої «ЖІНКИ СВОБОДИ» 

за популяризацію історії в контексті внеску 
жінок у національно-визвольну боротьбу ХХ-ХХІ 
століть, подолання стереотипів щодо участі 
жінок у військових діях та спецопераціях, 
громадсько-політичних процесах, сприяння 
утвердженню ґендерної рівності та 
трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків 
 
 
 
Ґендерному компоненту навчання в рамках 
Курсу лідерства базового рівня в системі 
підготовки сержантського і старшинського 
складу Збройних Сил України, підготовленого і 
запровадженого командиром навчального 
взводу підготовки сержантів підвищеного та 
вищого рівня 197-ого центру підготовки 
сержантського складу (в/ч А4224 селище 
Десна) Дмитром Рябовим   

за вагомий внесок у реформування сектору 
безпеки і оборони на засадах рівності і 
недискримінації, подолання стереотипів щодо 
жінок, сприяння утвердженню ґендерної рівності 
та трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків 



 

 

Циклу програм "Правда про жіноче здоров'я"  
Громадського радіо у партнерстві з 
Всеукраїнською жіночою єврейською 
організацією "Проект Кешер" 
 
за популяризацію теми жіночого здоров'я, 
розвінчання міфів та подолання стереотипів про 
жіноче здоров'я та жіноче тіло, сприяння 
утвердженню ґендерної рівності та 
трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків    

 

 
Збірці колективу дослідниць жіночої історії  
«УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ У ГОРНИЛІ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ»  
під загальною редакцією Оксани Кісь 

за популяризацію досліджень жіночої історії, ролі 
жінок у суспільно-політичних та соціально-
економічних процесах ХІХ-ХХ століть, 
подолання стереотипів щодо жінок, сприяння 
утвердженню ґендерної рівності та 
трансформації суспільства з метою повної 
реалізації принципу рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків 

 

 

 

Рішенням на рівні держави у сфері боротьби з дискримінацією за ознакою статі та подолання 
стереотипів щодо жінок, сприяння утвердженню ґендерної рівності та трансформації суспільства 
з метою повної реалізації принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 
   

- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та 
інших військових формуваннях» від 6 вересня 2018 року 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. №117 «Про внесення змін до пункту 6 
додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2016 р. №296» щодо включення 
питань ґендерної політики до сфери повноважень Віце-прем`єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. №390 «Про Урядового уповноваженого з 
питань ґендерної політики» 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. №273 «Про затвердження Державної 
соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 
року» 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. №637-р «Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. №113 "Про затвердження 
Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на 
період до 2020 року" 

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 року «Про затвердження 
Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету 
ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання 
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року» 

- Наказ Міністерства охорони здоров’я від 17 жовтня 2017 року «Про визнання таким, що втратив 
чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 року №256 «Про 
затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 
забороняється застосування праці жінок» 

 
 



Про ГО «Інформаційно-консультативний жіночий центр»:  
Центр  заснований як громадська організація у 1995 році.  
Одна з засадничих цілей Центру – збір, узагальнення і розповсюдження інформації про діяльність жіночих 
організацій та жіночі ініціативи в Україні та за її межами. 
Інша мета Центру – розвиток дискусії щодо ґендерних проблем в політичному і соціальному житті України 
для досягнення реальної рівності в суспільстві, а також проведення навчальних програм на базі 
Уповноважувальної освіти. 
Більше інформації про організацію можна дізнатися тут: www.wicc.net.ua  
 
Про ГО «Ла Страда Україна»: 
ГО «Ла Страда Україна» (до 2017 р. Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна”) з 
1997 року працює в напрямі запобігання торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх форм 
дискримінації та насильства у суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, гендерної рівності та 
захисту прав дітей. 
Більше інформації про організацію можна дізнатися тут: www.la-strada.org.ua  

http://www.wicc.net.ua/
http://www.la-strada.org.ua/

