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ПОЛІТИЧНИХ РОЗРОБОК



Бюро соціальних та політичних розробок
Неурядова організація, діяльність якої спрямована на експертне 

забезпечення процесів соціальної політики та соціального діалогу. 
Бюро засноване у червні 2013 року в результаті об’єднання групи 
експертів з метою створення майданчика для вироблення спільних 

підходів до реформування соціального сектору в Україні.bureau.in.ua



Основними напрямками діяльності 
Бюро соціальних і політичних розробок 
є: залучення науковців для вироблення 
науково-обґрунтованих стратегій та 
розрахунків результатів реформування; 
дослідження у соціальній сфері, зокрема 
вивчення процесів реформування системи 
соціального захисту/надання соціальних 
послуг та соціального діалогу; підвищення 
потенціалу організацій соціального 
сектору; мобілізація науковців та експертів 
неурядових організацій для вироблення 
спільного бачення необхідних змін в 
соціальній сфері; здійснення адвокаційних 
кампаній для просування нормативно-
правових документів щодо забезпечення 
сталого розвитку територій.

Починаючи з 2014 року Бюро є учасником 
Української Національної Платформи 
Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства та Української 
частини Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС. Представники 

Бюро є членами Громадських рад при Міністерстві 
соціальної політики та Міністерстві охорони здоров’я та 
Міністерства закордонних справ України.

В 2016 році Бюро працює над реалізацією Меморандуму, 
підписаного спільно з Представництвом дитячого Фонду 
ООН (ЮНІСЕФ), МБФ «Карітас України» та низкою 
наукових та аналітичних центрів, що передбачає співпрацю 
наукових установ та неурядових організацій з метою 
фахової підтримки реалізації цілей сталого розвитку, 
ефективної соціальної політики та сприяння людському 
розвитку в Україні, з цією метою створено Соціальну та 
наукову платформу людського розвитку. Платформа 
є координаційно-адвокаційним майданчиком, діє за 
підтримки Представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
в Україні, Бюро адмініструє діяльність Соціальної та наукової 
платформи людського розвитку.

У 2017 року Бюро виступило ініціатором створення 
Коаліції «За рівність і недискримінацію у праці» задля 
спільної та консолідованої діяльності на захист свободи, 
справедливості та рівності у доступі жінок і чоловіків до 
ринку праці, захисту їх трудових і соціальних прав. Бюро 
являється членом Експертно-консультативної групи 
з реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
Міністерства соціальної політики України та Коаліції на 
захист громадянського суспільства в Україні, яка об’єднує 
зусилля неурядових організацій для консолідованої 
протидії як окремим загрозам, так і спробам наступу на 
громадянське суспільство та свободу об’єднань в Україні.
У 2018 році створено Платформу децентралізації 
соціальних сервісів в країнах Східного Партнерства, що 
передбачає об’єднану роботу з питань соціального діалогу, 
розвитку соціальних сервісів та протидії дискримінації. 
Бюро є членом Дорадчої групи зі сталого розвитку, що є 
тимчасовим консультативно-дорадчим органом створеного 

Бюро соціальних та політичних 
розробок — неурядова організація, 
діяльність якої спрямована на експертне 
забезпечення процесів соціальної політики 
та соціального діалогу. Бюро засноване у 
червні 2013 року в результаті об’єднання 
групи експертів з метою створення 
майданчика для вироблення спільних 
підходів до реформування соціального 
сектору в Україні.



2018 рік

відповідно до статті 299 Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС.  Бюро веде експертний супровід імплементації 
положень Угоди про асоціацію, щодо дотримання рівності 
та недискримінації в галузі зайнятості, соціальної політики 
та надання послуг. 

Експерти Бюро  взяли участь в  проведенні гендерного  
аудиту  Міністерства соціальної політики України. 
Відповідно до методології МОП, було проведено аналіз 
документів, що регулюють роботу Мінсоцполітики, його 
завдання, компетенції, повноваження, структуру та основні 
принципи діяльності. В ході аудиту було переглянуто 57 
нормативно-правових актів, проведено інтерв’ю із 47 
співробітниками, забезпечено участь 84 осіб у семінарах та 
опитано всіх співробітників департаментів та директоратів 
Мінсоцполітики, в результаті чого складено звіт в котрому 
запропоновано ряд рекомендацій щодо розв’язання 
виявлених недоліків. 

Підготовлено експертний звіт: Регулювання у сфері 
доступу до зайнятості, соціальних послуг та соціального 
забезпечення в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії, 
ведеться робота у сфері трудових прав, безпечних 
умов праці та соціального захисту щодо імплементації 
антидискримінаційних Директив ЄС, та адвокаційна робота 
з питань соціального діалогу, розвитку соціальних сервісів 
та протидії дискримінації в країнах Східного Партнерства.
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Січень 2018 Січень 2018

Початок роботи Платформи 
децентралізації соціальних сервісів 
Східного партнерства

Підписання Меморандуму про створення Платформи 
децентралізації соціальних послуг в країнах Східного  
Партнерства.  Меморандум передбачає об’єднану роботу 
організації щодо підвищення ефективності роботи в 
країнах Східного партнерства з питань соціального діалогу, 
соціальних сервісів і протидії дискримінації на робочих 
місцях.  Меморандум створює платформу, основною ціллю 
якої є вдосконалення механізмів управління соціальними 
послугами, через їх подальшу децентралізацію і 
посилення ролі місцевого самоврядування, вдосконалення 
управління державними видатками на соціальні послуги, 
модернізація існуючих і впровадження нових соціальних 
послуг. Базовим постулатом децентралізації соціальних 
послуг стає передача більшої частини бюджетного 
фінансування на надання соціальних послуг у громад, на 
дому, а не зміст системи установ стаціонарного типу. 
Формування і розвиток сучасної системи соціальних послуг 
з домінуванням на рівні місцевої громади дозволить:

розширити спектр цільових соціальних груп і 
одночасно підвищити адресність і якість надання 
соціальних послуг;

забезпечити доступність, ефективність розподілу і 
використання фінансових, матеріальних, кадрових 
ресурсів завдяки кращому реагуванню на потреби 
людей;

забезпечити чіткий взаємозв’язок між засобами, які 
платять платники податків, і послуг, що надаються в 
суспільстві за рахунок цих коштів;

створити сприятливі умови для надання соціальних 
послуг недержавними суб’єктами.
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Квітень 2018 Травень 2018

Всеукраїнський семінар-тренінг 
«Формування моделі громади, 
дружньої до дитини»

ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» вже декілька 
років веде активну роботу всіх сферах соціальної політики: 
соціальний захист, соціальні послуги, соціальний діалог, 
громадське здоров’я, а також з екологічних питань, протидії 
дискримінації та гендерної рівності з метою виконання 
зобов’язань України за Угодою про асоціацію щодо 
забезпечення соціального діалогу, соціального захисту та 
соціального залучення експерти Бюро приймали участь 
в розробці та адвокатуванню проекту Закону України 
«Про соціальні послуги» (реєстр. No 4607), спрямований 
на реформування системи надання соціальних послуг 
прийнятий  Верховною Радою України в минулому році та 
підписаний Президентом 22.04.2019

В Києві завершився семінар-тренінг для представників ор-
ганів місцевого самоврядування, який організувала Асо-
ціація міст України в рамках Проекту «Розробка курсу на 
зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) за 
підтримки USAID.

Під керівництвом спеціалістів ГО «Бюро соціальних та 
політичних розробок» Ірини Запотоцької, експерта з тери-
торіальної організації соціальної сфери, та Ольги Цвілій, 
експерта з управління у сфері соціальної роботи та страте-
гічного планування, учасники семінару-тренінгу працювали 
над питаннями «Кроки впровадження ініціативи на рівні те-
риторіальних громад» та « Ефективна реалізація ініціативи 
на місцях та оцінка результатів її впровадження».

Адвокація проекту Закону України 
«Про соціальні послуги», спрямована 
на реформування системи надання 
соціальних послуг
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Червень 2018 Червень 2018

Платформа з питань гендерної 
рівності та недопущення 
дискримінації для громадянського 
суспільства та влади  в дії

Відбулась зустріч Уповноваженої Верховної Ради України з 
прав людини з представниками організацій громадянського 
суспільства та профспілок з питань гендерної рівності та 
недискримінації в Україні. На зустрічі  повідомлено про 
початок роботи проектів «Соціальне партнерство заради 
рівності» Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства за підтримки Європейського Союзу та  
«Практики роботи МСП щодо посилення експертної роботи 
з імплементації «антидискримінаційних» директив ЄС» за 
підтримки «Громадської синергії».

Відбудулася експертна зустріч на тему «Формування 
інтегрованої системи соціального захисту населення в 
об’єднаній територіальній громаді». У зустрічі взяли участь 
заступник Міністерство соціальної політики України з питань 
європейської інтеграції Чуркіна Олександра представники 
профільних директоратів Мінсоцполітики Руслан Колбаса 
Оксана Сулима, експерти від громадських організацій, 
Світового банку та UNICEF Ukraine. В ході зустрічі відбулося 
обговорення проекту «Методичних рекомендації щодо 
створення інтегрованої системи надання соціальних послуг 
в об’єднаній територіальній громаді» Від Бюро соціальних та 
політичних розробок експертки з територіальної організації 
соціальної сфери Ольга Цвілій та Наталія Гудкова.
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Липень 2018 Серпень 2018

Координаційна зустріч української 
сторони проекту «Соціальне 
партнерство заради рівності»

Відбулось розширене засідання української сторони 
проекту «Соціальне партнерство заради рівності», що 
реалізується Форумом громадянського суспільства 
Східного партнерства (ФГС СхП) в рамках програми 
регрантингу 2018 р. Ключовим виконавцем проекту є 
ГО «Бюро соціальних та політичних розробок». Серед 
українських організацій, долучених до реалізації проекту 
– Федерація профспілок України та Конфедерація вільних 
профспілок України; також у проекті беруть участь НУО 
країн Східного партнерства – Національна конфедерація 
профспілок Молдови, Дослідницький інтелектуальний клуб 
«Діалог поколінь» (RICDOG, Грузія), Центр розвитку міста 
Армавір (Вірменія).

Стратегія розвитку ГО «Бюро соціальних та політичних 
розробок» на період з 2018 до 2020 року розроблено під 
час проведення стратегічного планування діяльності  в 
межах «Проекту зміцнення громадянського суспільства» за 
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Метою сесії стратегічного планування є посилення 
організаційної спроможності ГО «Бюро соціальних та 
політичних розробок». Стратегічна сесія являє собою 
планування ключових аспектів розвитку організації, 
вироблення спільного бачення та прийняття рішень по 
принципових питаннях діяльності.

Результатом стратегічної сесії   є стратегічний план розвитку 
організації на найближчі роки, в якому визначені: місія, 
цілі та завдання організації, ключові напрямки діяльності, 
план конкретних дій по напрямкам протягом найближчих 
років, визначені відповідальні особи за розвиток кожного 
напрямку, розроблена система моніторингу та оцінки дій 
відповідно до плану, із чіткими кількісними та якісними 
індикаторами.

Стратегія розвитку ГО «Бюро соціальних 
та політичних розробок» на період з 
2018 до 2020 року
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Вересень 2018 Жовтень 2018

В рамках проекту «Соціальне партнерство заради рівності» 
який реалізується за підтримки Європейського Союзу  
ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» відбувся 
візит представників сторони Форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства. В складі делегації 
були: Раїса Ліпартеліані (Raisa Liparteliani) координаторка 
робочої групи №5 Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства «Соціальна та трудова політика, 
соціальний діалог» та Нугзар Кохреидзе (Nugzar Kokhreidze) 
співзасновник Науково-дослідницького клубу “Діалог 
поколінь”, координатор підгрупи зайнятість та протидія 
дискримінації РГ5 Форуму громадянського суспільства 
Східного партнерства.

«Соціальне партнерство заради 
рівності» посилює міжсекторальну 
співпрацю

Дорадча група з питань торгівлі та сталого розвитку 
створена відповідно ст. 299 Угоди про Асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони та складається з 
незалежних представницьких громадських організацій, 
в складі Дорадчої групи представлені організації 
роботодавців та професійних спілок, неурядові організації 
та інші зацікавлені сторони. Відбір учасників Дорадчої групи 
здійснювався Радою з питань торгівлі та сталого розвитку, 
що утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 13.06.2018 № 478 у відповідності до Основних 
критеріїв та процедури здійснення відбору незалежних 
представницьких громадських організацій, що схвалені на 
засіданні Ради з питань торгівлі та сталого розвитку 10 
вересня 2018 року.

Відбулось установче засідання 
української сторони Дорадчої групи
з питань сталого розвитку

16 17
Вересень 2018 Жовтень 2018



18
Грудень 2018

Прямуємо дорогою 
до демократичного 
європейського 
майбутнього

«Прямуємо дорогою до демократичного європейського 
майбутнього»- під таким девізом відбулась 10-та Щорічна 
асамблея Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства. Особливістю цьогорічної конференції 
є символічне відзначення 100-ї річниці національної 
незалежності п’яти країн Східного партнерства – 
Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії і України, що, в 
свою чергу, є хорошим приводом для саморефлексії та 
переоцінки не лише в питаннях, які стосуються Східного 
партнерства, але й Європейського Союзу, та в більш 
ширшому контексті. Ця історична дата є лакмусовим 
папірцем щодо системних змін в країнах СхП, які балансують 
між демократією та авторитарними режимами. Водночас, 
за рік до 10-ї річниці ініціативи «Східне партнерство», а 
також на півшляху до кінцевого (2020) року виконання 20 
очікуваних досягнень Східного партнерства, це важлива 
нагода для Європейського Союзу серйозно оцінити власну 
політику в регіоні.

2019 рік
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“Охорона материнства та ґендерні аспекти у соціальному 
забезпеченні” –  так називається 5-ти денний тренінг, 
який проводить Міжнародна організація праці (МОП) 
для представників та представниць Національної 
тристоронньої соціально-економічної ради,  соціальних 
служб, профспілкових об’єднань, громадських організацій 
в тому числі Бюро соціальних та політичних розробок та 
вищих навчальних закладів. Під час тренінгу учасники та 
учасниці з різних областей у співпраці із міжнародними 
експертами мають можливість порівняти Конвенції 103 і 183 
про охорону материнства та оцінити наскільки національне 
законодавство відповідає потребам працюючих матерів.

Охорона материнства та ґендерні 
аспекти у соціальному забезпеченні
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Лютий 2019 Лютий 2019

Аналіз регулювання дотримання рівності та недискримінації 
у доступі до праці, надання послуг та соціального 
забезпечення, підготовлений за підсумками реалізації 
проекту «Практики роботи Міністерства соціальної політики 
України щодо посилення експертної роботи з імплементації 
«антидискримінаційних» директив Ради ЄС», містисть 
оцінку стану впровадження Україною антидискримінаційних 
директив ЄС.

Аналітичний звіт «Аналіз регулювання дотримання рівності 
та недискримінації у доступі до праці, послуг і соціального 
забезпечення: оцінка стану впровадження Україною 
антидискримінаційних Директив ЄС»  а також Таблиці  

відповідності національного законодавства нормам 
Директиви 79/7/ ЄEC про поступове запровадження 
принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері 
соціального забезпечення  Таблиця 1 ,  Директиви Ради 
ЄС 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з поліпшення безпеки 
та охорони здоровя на виробництві вагітних працівниць, 
працівниць, які нещодавно народили, або годують Таблиця 
2 , Директиви 2004/113/ЄС про імплементацію принципів 
рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг 
Таблиця 3 , розроблено за результатами дослідження 
проведеного в рамках проекту «Практики роботи 
Міністерства соціальної політики України щодо посилення 
експертної роботи з імплементації «антидискримінаційних» 
директив ЄС» що виконувався ГО «Бюро соціальних та 
політичних розробок».

За результатами аналізу вітчизняного законодавства 
(Конституції України, Кодексу законів про працю, 
Податкового, Цивільного та Господарського Кодексів 
України, понад 150 Законів України та більш, ніж 1 тис. 
підзаконних нормативно-правових актів) було проведено 
правову та гендерну експертну оцінку директив ЄС, надано 
практичні висновки та рекомендації щодо їх доопрацювання 
та втілення в практичну діяльність державними інституціями.

Аналітичний звіт «Аналіз регулювання 
дотримання рівності та недискримінації 
у доступі до праці, надання послуг і 
соціального забезпечення»
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Відбулася експертна нарада з оцінки 
стану впровадження Україною 
антидискримінаційних Директив ЄС

Напередодні Міжнародного дня боротьби за права 
жінок і миру відбулась експертна нарада «Оцінка стану 
впровадження Україною антидискримінаційних Директив 
ЄС щодо дотримання рівності та недискримінації у доступі 
до праці, надання послуг і соціального забезпечення» 
та презентація аналітичного звіту: Аналіз регулювання 
дотримання рівності та недискримінації у доступі до праці, 
надання послуг і соціального забезпечення
В заході взяли участь громадські діячі, керівники 
директоратів та спеціалісти, відповідальні за питання 
європейської інтеграції Міністерства соціальної політики 
України, Урядовий офіс координації європейської та 
євроатлантичної інтеграції Міністерство інформаційної 
політики України, Офіс Омбудсмана України, Центральних 
органів виконавчої влади, Міжнародної організації праці, 
науковці НАН України з НДІ питань праці і занятості 
населення, Центру проблем імплементації європейського 
соціального права, експерти Коаліції «За рівність у праці», 
Представництва делегації Європейського Союзу в Україні, 
Офісу Ради Європи в Україні, представники профспілок та 
бізнесу.

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків є одним з пріоритетів діяльності Українського 
Уряду. Наближення законодавства України та практики 
його застосування до європейських норм і стандартів є 
важливою складовою євроінтеграційного руху, закріпленого 
Конституцією України. Проведений  ГО «Бюро соціальних 
та політичних розробок» в рамках реалізованого проекту 
за підтримки «Громадської Синергії»  та представниками 
громадських організацій, профспілок, наукових установ 
аналіз відповідності українського законодавства стандартам 
Європейського Союзу щодо дотримання рівності та 
недискримінаціі у доступі до праці, послуг та соціального 
забезпечення, поліпшення безпеки та охорони здоровья на 
виробництві вагітних працівниць, працівниць, що нещодавно 
народили або годують немовлят, дав можливість оцінити 
позитивний зміст стандартів та запропонувати «дорожню 
карту» ліквідації пробілів в правовій сфері.

Левченко Катерина Борисівна
Урядовий уповноважений з питань гендерної політики
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За сто років свого існування МОП внесла воістину 
неоціненний внесок в утвердження принципів соціальної 
справедливості в сфері політики і трудових відносин. 
Безперечна її заслуга в боротьбі за викорінення примусової 
та дитячої праці, дотримання прав найманих працівників 
і профспілкових свобод, досягнення справжньої рівності 
чоловіків і жінок у сфері праці, проти етнічної, релігійної, 
політичної та іншої дискримінації в трудовому житті.   Захід 
до сторіччя МОП відбувається за участі Бюро соціальних та 
політичних розробок.

Відзначення 100-річчя Міжнародної  
організації праці

У поточному році міжнародне співтовариство і, перш за 
все, світ праці, широко відзначають сторіччя Міжнародної 
організації праці - єдиної тристоронньої структури ООН, у 
роботі якої на рівних правах беруть участь представники 
урядів, роботодавців і найманих працівників.
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Аналітичний звіт “Аналіз рівності та недискримінації 
на робочому місці та регулювання у сфері доступу до 
зайнятості, соціальних послуг та соціального забезпечення 
в Україні, Молдові, Грузії та Вірменії» - узагальнені 
результати дослідження проведеного в рамках проекту 
«Соціальне партнерство задля рівності»: висвітлює аспекти 
забезпечення рівності у трудових відносинах, в тому числі в 
контексті ґендерної проблематики - зміцнення експертної 
підтримки впровадження гендерних планів, створення 
ефективного антидискримінаційного моніторингу та 
гармонізації законодавства. Дослідження підготовленого 
за підтримки Форуму громадянського суспільства 
Східного Партнерства. Східне партнерство має на меті 
поглиблення та зміцнення відносин між Європейським 
Союзом, його державами-членами та шістьма східними 
сусідами ЄС:  Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, 
Грузією, Республікою Молдова та Україною. У 2019 
році Східне партнерство святкує свій 10-річний ювілей. 
Протягом останнього десятиліття колективні зусилля ЄС 
та країн-партнерів принесли значну користь громадянам, 
підвищуючи рівень соціально-культурних відносин, 
мобільності, збільшення економічного розвитку та 
поліпшення якості життя.

Звіт за підсумками реалізації проекту 
«Соціальне партнерство задля рівності»
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Виконавча директорка Бюро взяла 
участь в проведенні партисипативного 
гендерного аудиту  Міністерства 
соціальної політики України

ПҐА є сучасною комплексною методологією, побудованою 
за принципом активної участі, що поєднує в собі об’єктивний 
та кількісний аналіз із поглибленим вивченням якісних і 
суб’єктивних факторів, які стосуються всіх аспектів життя, 
діяльності та основоположної  культури  організації  і  які,  у  
свою  чергу,  впливають  на  якість  роботи,  її ефективність 
і продуктивність праці.

За допомогою ПГА було оцінено реальну і потенційну 
спроможність Міністерства, як із технічної, так і з 
організаційної точки зору, для інтеграції принципу 
ґендерної рівності в його діяльність та процеси, що ведуть 
до розробки й застосування соціальної політики та політики 
у сфері праці.

Перед активною стадією ПГА було проведено «тренінг для 
тренерів» або «тренінг для організаторів ПҐА» і сформовано 
коло місцевих експертів із даної методології, які були 
залучені до проведення процесу  аудиту. Пройшовши 
мінімальний обсяг формального навчання, доповнений 
досвідом безпосереднього проведення аудиту, заявка 
представниці Бюро була успішно відібрана на сертифікацію 
МНЦ МОП. Сертифікація МНЦ МОП дає можливість 
сертифікованим тренерам продовжити  роботу  в  рамках  
подальших  заходів,  а  також повторювати аудит в інших 
державних установах.
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За результатами консультацій 29 серпня 2019 року при 
підтримці ООН-Жінки проведено засідання ініціативної 
групи по створенню Національної платформи «Рівні права 
та можливості». Участь в засіданні взяли 37 представників 
громадських організацій та незалежних експертів з м. 
Києва та регіонів України, працівники Апарату Урядової 
уповноваженої з питань ґендерної політики та офісу ООН- 
Жінки в Україні. Робота відбувалася в формі панельної 
дискусії, групових та колективних обговорень, презентації 
напрацювань.  Відповідно до Положення про Урядового 

Створено національну 
платформу «Рівні права 
та можливості»

уповноваженого з питань ґендерної політики, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України № 390 від 7 червня 
2017 співпраця та взаємодія з громадянським суспільством 
з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства визначені 
одним з основних завдань Урядового уповноваженого.
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В рамках реалізації проекту «Партнерство заради соціальної 
інклюзивності та політики гендерної недискримінації у 
працевлаштуванні» за  підтримки Форуму громадянського 
суспільства Східного Партнерства, що фінансується ЄС 
в м.Єреван Вірменія відбулась міжнародна конференція 
«Зменшення дискримінації у сфері зайнятості».  Проект 
поширюється на 3 країни: Україна, Вірменія та Грузія, 
партнерами проекту є Науково-інтелектуальний клуб 
“Діалог поколінь” Грузія, «Центр розвитку Армавір» Вірменія 
та ГО «Бюро соціальних і політичних розробок» Україна. У 
конференції від української сторони взяли участь Леонід 
Ільчук  в.о. директора Науково-дослідницького інституту 
праці і зайнятості населення Міністерства соціальної 
політики України і НАН України та Ростислав Дзундза 
голова правління Бюро соціальних та політичних розробок. 
З досвідом роботи щодо недопущення дискримінації 
виступили також представники Естонії - Mariliis Maremдe 
керівниця Центр молоді м.Тарту Естонія, Італії -  Silvia 
Crocitta Президент EuroDemos Youth Mobility NGO, (RC, Italy), 
Грузії - Раіса Ліперталіані заступниця Голови Конфедерації 
Профспілок Грузії.

Партнерство з метою соціальної 
включенності та гендерної
рівноправної політики
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Інформаційний та навчально-
просвітницький проект з організації 
сучасних форм надання соціальної 
підтримки людям похилого віку 
Активний «срібний вік» в м. Києві

В рамках закріпленої в «Меморандумі про співробітництво 
між Київською міською державною адміністрацією та 
представниками громадських організацій» оцінки становища 
жінок та чоловіків міста Києва і створення за результатами 
такої оцінки Гендерного паспорта, експерти Бюро разом 
з організаціями-партнетами напрацьовують теоретико-
методологічну базу і розробляють дизайн дослідження 
моніторингу стану гендерної рівності в столиці.

Гендерний паспорт покликаний сприяти формуванню 
доказової політики у сфері рівності між жінками та 
чоловіками, як основи при плануванні, програмуванні та 

реалізації важливих цільових соціальних програм столиці. 
Інформація з нього із розподілом за статтю сприятиме 
покращенню якості та ефективності надаваних послуг 
громадянам.

Частиною реалізації масштабного проекту зі створення 
Гендерного паспорта стала участь Бюро в конкурсі проектів 
міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 
2019-2021 роки (затвердженої рішенням Київської міської 
ради від 28.02.2019 №165/6821). Інформаційний та 
навчально-просвітницький проект з організації сучасних 
форм надання соціальної підтримки людям похилого 
віку Активний «срібний вік» в м. Києві було підтримано 
конкурсною комісією і профінансовано його перший етап 
- проведення дослідження з моніторингу оцінки потреб 
та надання соціальних послуг особам похилого віку. На 
розгляді конкурсної комісії – другий етап проекту.
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Робота Мінсоцполітики 
із забезпечення рівності 

жінок і чоловіків на 
ринку праці в контексті 

імплементації відповідних 
директив ЄС”

Міжнародний фонд 
«Відродження» в 
рамках проекту 

«Громадська синергія» 
під егідою Української 
сторони Платформи 

громадянського 
суспільства Україна-ЄС

30.04.2017
 -

 31.01.2018

 Аналітичну роботу по 
деталізованому вивченню 

ситуації нерівності на 
ринку праці, й розробку 

рекомендацій щодо 
імплементації шести „анти 

дискримінаційних” директив 
ЄС, відповідно до положень  

Плану дій Україна-ЄС

Здійснено ряд організаційних та 
аналітичних кроків: установчу зустріч 

із підписанням Меморандуму; 
Всеукраїнську нараду представників 

виконавчої влади та експертного 
середовища щодо питань 

забезпечення трудових прав; 
аналітичну роботу по вивченню ситуації 
нерівності на ринку праці, й розробку 

рекомендацій щодо імплементації 
шести „анти-дискримінаційних” 

директив ЄС, сформовано спільне 
уявлення представників влади, 

експертів, громадськості стосовно 
плану необхідних заходів з 
імплементації директив ЄС

Назва Донор Дата дії Продукт Опис

Розробка стратегії 
розвитку  на період з 

2018 до 2020 року

«Зміцнення громадянського 
суспільства» за підтримки 

USAID та «Ініціативний 
центр сприяння активності 
та розвитку громадського 

почину «Єднання»

01.05.2018
-

01.08.2018

Планування ключових 
аспектів розвитку організації, 

вироблення спільного 
бачення та прийняття рішень 

по принципових питаннях 
діяльності

Результатом стратегічної сесії   є 
стратегічний план розвитку організації 

на найближчі роки, в якому визна-
чені: місія, цілі та завдання організа-
ції, ключові напрямки діяльності, план 
конкретних дій по напрямкам протягом 

найближчих років

Практики роботи 
МСП щодо посилення 

експертної роботи 
з імплементації 

«антидискримінаційних» 
директив ЄС

Міжнародний фонд 
«Відродження» в 
рамках проекту 

«Громадська синергія» 
під егідою Української 
сторони Платформи 

громадянського 
суспільства Україна-ЄС

30.05.2018
-

01.03.2019

Аналітичний звіт, резюме 
та висновків, розроблених 

рекомендацій щодо 
необхідних підзаконних 
нормативних актів та 
нормативної бази до 

законопроектів поданих 
на імплементацію 

антидискримінаційних 
Директив  ЄС

Посилення участі громадянського 
суспільства в реалізації Угоди про 

асоціацію в частині недискримінації та 
гендерної рівності у сфері праці, зай-
нятості та соціальної політики шляхом 
аналізу, порівняння й розробки реко-
мендацій щодо імплементації «анти-

дискримінаційних» Директив. Налагод-
ження діалогу зацікавлених сторін

Формування моделі 
громади, дружньої до 

дитини

Асоціація міст України  в 
рамках проекту ПУЛЬС за 

підтримки USAID

01.02.2018
-

01.07.2018

Формування інтегрованої 
системи соціального захисту 

населення в об’єднаних 
територіальних  громадах

Проведення семінару-тренінгу 
працювали над питаннями «Кроки 
впровадження ініціативи на рівні 

територіальних громад» та « Ефективна 
реалізація ініціативи на місцях та 

оцінка результатів її впровадження»



40 41
Реалізовані проекти 2018-2019 Реалізовані проекти 2018-2019

Активний «срібний вік» в 
м. Києві , інформаційний 

та навчально-
просвітницький проект 
з організації сучасних 

форм надання соціальної 
підтримки людям 

похилого віку

Реалізація міської цільової 
програми «Соціальне 

партнерство» на 2019-
2021 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської 
ради (КМДА)

01.05.2019
-

31.12.2019

Проведення соціальних 
досліджень з моніторингу та 
оцінки надання  соціальних 
послуг особам похилого 

віку, наукового супроводу 
соціальної роботи

Інтеграція жителів та жительок 
похилого віку в активне життя громади 

м. Києва, подолання відчуження та 
самотності, створення передумов і 

можливостей для всебічної залученості 
громадян до суспільного життя міста, 

навчання інклюзивним практикам 
соціальних фахівців, спеціалістів 
сервісних служб міста, підготовка 

систем оперативного реагування на 
екстрені ситуації в соціальній сфері, 
закріплення гендерно-обумовлених 

принципів надання соціальних послуг в 
громаді м. Києва.

Назва Донор Дата дії Продукт Опис

 Партнерство заради 
соціальної інклюзивності 

та політики гендерної 
недискримінації у 
працевлаштуванні

Підтримано Форумом 
громадянського суспільства 
Східного Партнерства що 

фінансується ЄС 
Secretariat of the Eastern 
Partnership Civil Society 

Forum

01.05.2019
-

01.10.1019 

Розробка та резентація 
аналітичного дослідження  
«Дискримінація в сфері 

зайнятості за ознакою статі, 
віку та інвалідності в Україні»

Сприяння рівності у сфері зайнятості 
та зменшення дискримінації за 

ознакою статі, віку та інвалідності - 
забезпечення участі ОГС у процесі 
зміцнення механізмів діалогу між 
громадянським суспільством та 

виконавчими органами влади в Україні, 
Грузуї, Вірменї

Концепція імплементації 
стандартів ЄС щодо 

збалансування 
професійного та 
особистого життя 

працівників

Європейська програма 
Міжнародного фонду 

«Відродження»

01.11.2019
-

30.06.2020 

Залучити представників 
громадянського суспільства 

до розробки пропозицій 
щодо ефективного правового 

регулювання праці осіб із 
сімейними обов’язками

Розробити Концепцію імплемен-
тації стандартів ЄС збалансування 
професійного та особистого життя 

працівників, що узагальнюватиме як 
міжнародні стандарти у цій сфері та 
практику їх впровадження окремими 

державами, а також враховуватиме со-
ціально-економічні можливості України, 
гендерний баланс, дотримання прин-
ципу недискримінації з урахуванням 

форм поведінки, що порушує недотор-
канність приватного життя особи, як-то 

булінг, мобінг та харасмет

Проект «Соціальне 
партнерство заради 

рівності” (Social 
Partnership for Equality)

Підтримано Форумом 
громадянського суспільства 
Східного Партнерства що 

фінансується ЄС
Secretariat of the Eastern 
Partnership Civil Society 

Forum

01.06.2018
-

01.01.2019

Створення аналітичного 
огляду антидискримінаційного 
законодавства чотирьох країн 
та міжнародну платформу для 
координації діяльності країн 

Східного Партнерства у сфері 
антидискримінації

Робота проекту ведеться в Україні, 
Грузії, Вірменії та Молдові, зокрема 

проведено спільні заходи з учасниками 
Робочої Групи 1 «Демократія, права 

людини, належне урядування та 
стабільність» та з Робочою групою 

5 «Соціально-трудова політика, 
соціальний діалог» Форуму 

громадянського суспільства Східного 
партнерства  



Початок роботи Платформи 
децентралізації соціальних 
сервісів Східного партнерства

Адвокація проекту Закону 
України «Про соціальні послуги», 
спрямована на реформування 
системи надання соціальних 
послуг

Всеукраїнський семінар-тренінг 
«Формування моделі громади, 
дружньої до дитини»

Платформа з питань гендерної 
рівності та недопущення 
дискримінації для громадянського 
суспільства та влади  в дії

Координаційна зустріч 
української сторони проекту 
«Соціальне партнерство заради 
рівності»

Стратегія розвитку ГО «Бюро 
соціальних та політичних 
розробок» на період з 2018 до 
2020 року

«Соціальне партнерство 
заради рівності» посилює 
міжсекторальну співпрацю

Відбулось установче засідання 
української сторони Дорадчої 
групи з питань сталого розвитку

Прямуємо дорогою до 
демократичного європейського 
майбутнього

Охорона материнства та 
ґендерні аспекти у соціальному 
забезпеченні

Аналітичний звіт «Аналіз 
регулювання дотримання 
рівності та недискримінації у 
доступі до праці, надання послуг 
і соціального забезпечення»

Відбулася експертна нарада 
з оцінки стану впровадження 
Україною антидискримінаційних 
Директив ЄС

Відзначення 100-річчя 
Міжнародної  організації праці 

Звіт за підсумками реалізації 
проекту «Соціальне партнерство 
задля рівності»

Виконавча директорка Бюро 
взяла участь в проведенні 
партисипативного гендерного 
аудиту  Міністерства соціальної 
політики України

Створено національну 
платформу «Рівні права та 
можливості»

Партнерство з метою соціальної 
включенності та гендерної
рівноправної політики

Інформаційний та навчально-
просвітницький проект з 
організації сучасних форм 
надання соціальної підтримки 
людям похилого віку Активний 
«срібний вік» в м. Києві
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