УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підвищення соціального статусу жінок в Україні
З метою поліпшення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, забезпечення
сприятливих умов для розкриття їх інтелектуальних і творчих здібностей, формування
демократичного світогляду громадян постановляю:
1. Визначити одним із головних напрямів діяльності органів виконавчої влади реалізацію
державної політики щодо поліпшення становища жінок, створення більш сприятливих
умов для забезпечення жінкам рівних з чоловіками можливостей брати участь у
політичному і суспільному житті держави.
2. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у першому півріччі 2001 року план
дій на період до 2005 року щодо поліпшення становища жінок і підвищення їх ролі у
суспільстві, передбачивши, зокрема:
утворення в установленому порядку Координаційної ради з питань поліпшення становища
жінок і підвищення їх ролі у суспільстві, забезпечення рівних прав і можливостей для
жінок і чоловіків;
проведення заходів щодо забезпечення організаційних, економічних і правових гарантій
для реалізації жінками права на працю, зниження рівня безробіття серед жінок;
надання підтримки жінкам у конкуренції на ринку праці шляхом організації професійної
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації жінок, оволодіння ними новими
професіями;
підвищення правової обізнаності жінок і роботодавців з вимогами законодавства з питань
охорони праці та здоров'я жінок;
заходи щодо розвитку та стартової підтримки підприємницької діяльності жінок;
розвиток соціальних послуг, у тому числі збереження та впорядкування мережі
дошкільних закладів освіти і поліпшення рівня обслуговування дітей у них, які сприяли б
жінкам і чоловікам поєднувати виконання батьківських обов'язків з трудовою і
громадською діяльністю;
здійснення заходів щодо соціальної та професійної реабілітації жінок з обмеженими
фізичними можливостями і жінок, які виховують дітей-інвалідів;
проведення аналізу законів та інших нормативно-правових актів України з питань
становища сім'ї і жінок з метою їх вдосконалення та приведення у відповідність з нормами
міжнародного права.
3. Головному управлінню державної служби України, Міністерству юстиції України,
Державному комітету статистики України підготувати та подати Кабінету Міністрів
України пропозиції щодо вдосконалення порядку формування кадрового резерву для
державної служби з урахуванням пропорційно збалансованого представництва жінок і
чоловіків.

4. Національній академії наук України розглянути питання про утворення Національного
бюро гендерних досліджень як дорадчого органу з питань забезпечення жінкам рівних з
чоловіками прав і можливостей у суспільстві.
5. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Міністерству
праці та соціальної політики України, Міністерству закордонних справ України,
Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров'я України,
Міністерству освіти і науки України, Міністерству аграрної політики України,
Державному комітету статистики України кожні чотири роки, починаючи з другого
кварталу 2002 року, подавати Кабінету Міністрів України проект доповіді про реалізацію
в Україні положень Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок".
6. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Міністерству
внутрішніх справ України, Міністерству юстиції України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям сприяти створенню центрів реабілітації та інших закладів для жінок, які
перебувають у надзвичайних умовах, потерпіли від насильства чи стали жертвами торгівлі
людьми, надавати цим закладам організаційну, методичну і матеріальну допомогу.
7. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Міністерству
культури і мистецтв України, Міністерству освіти і науки України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям поширювати найефективніші та прогресивні форми роботи з
сім'ями, спрямованої на відродження національних свят та обрядів, підтримку і розвиток
історичних традицій українського народу, виховання любові до рідної землі, поваги до
жінки-матері, формування демократичного світогляду громадян.
8. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям:
вжити заходів для ширшого залучення жінок до роботи на керівних посадах в органах
виконавчої влади;
забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, робота яких пов'язана з питаннями
проектування і реалізації державної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей;
сприяти діяльності жіночих громадських організацій, клубів, об'єднань і культурноділових центрів з метою підвищення ролі жінки в процесі державотворення.
9. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України:
разом з Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму України,
Міністерством закордонних справ України забезпечувати широке висвітлення в засобах
масової інформації здійснення заходів, спрямованих на реалізацію в Україні положень
Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" та інших
міжнародних правових документів з питань становища та захисту жінок;
посилити контроль за додержанням засобами масової інформації законодавства щодо
заборони пропаганди насильства, жорстокості, зневажливого ставлення до жінки.
10. Кабінету Міністрів України щороку інформувати про стан виконання цього Указу.
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