ГЕНДЕРНІ
ПРОБЛЕМИ
СЕКТОРУ
БЕЗПЕКИ

Проект «Гендерні проблеми сектору безпеки» покликаний сприяти вирішенню проблеми
гендерної нерівності в лавах ГУНП, УПП та ДСНС Дніпропетровської області. Зараз лише 22%
жінок працюють у підрозділах ГУНП, УПП та ДСНС України. Мета — формування гендерної
компетенції представниць служб ГУНП, УПП та ДСНС в Дніпропетровській області, завдяки
проведенню детального моніторингу, щодо виявлення обмеження жінок до кар’єрного
зростання в цих службах.
Проект «Гендерні проблеми сектору безпеки» втілено “Громадським рухом «Gender Stream»
за фінансової підтримки МБФ «Український жіночий фонд» в рамках проекту «Рівність заради
безпеки», що фінансується Європейським Союзом.

ГУНП- Головне управління в Дніпропетровсткій області.
УПП - управління патрульної поліції в ДНіпропетровській області.
ДСНС - державна служба надзвичайних ситуацій в Дніпропетроскьвкій області

Ініціювала та керувала проектом Ольга Полякова
Моніторинг підготувала Анна Савчинська
Дизайн створила Марія Савінова
Дніпро 2019
Цю брошуру надруковано за фінансової підтримки МБФ «Український жіночий фонд» в рамках проекту «Рівність заради безпеки», що фінансується
Європейським Союзом. Відповідальність за зміст в брошурі несе Громадський рух «Gender Stream». Інформація, яку представлено в документі, не
завжди відображає погляди МБФ «Український жіночий фонд» або Європейського Союзу.

ДСНС. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В рамках роботи проекту нам вдалось отримати кількісні дані від ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області про
число співробітників установи у відповідь на запити про публічну інформацію та у передбачені законодавством
України терміни.
В Управлінні та його підрозділах працює 3377 співробітників та співробітниць. Ця цифра ілюструє ситуацію по всій
структурі, з урахуванням цивільних співробітників та атестованого складу.
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У наведеній вище таблиці розподіл співробітників за статтю. Серед атестованого складу лише 12,7 % жінок, в той
час, як в не атестований залучено жінок на 70,3 % посад.
Це відображає дисбаланс, притаманний в цілому сектору безпеки і оборони.

Чим більше робота у структурі має додаткову небезпеку
для життя та здоров‘я, тим менше жінки представлені там.
Атестований склад ДСНС - це співробітники та співробітниці, що мають військові звання, та можуть просуватись
по чітко визначеній ієрархії посад. Кількісні дані наразі дають змогу визначити певні тенденції, які потребують
детального огляду і додаткових досліджень для визначення, чи можуть вони сигналізувати про “скляну стелю” для
співробітниць атестованого складу, що належать до структури ДСНС, чи спираються на інші причини.

КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ
Важливо проаналізувати, яка кількість жінок та чоловіків атестованого та не атестованого особового складу
серед Головного управління та підпорядкованих йому підрозділів були призначені на керівні посади впродовж
2017-2018 р.р. Ми отримали наступні дані.
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КАР’ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ
Ці дані свідчать про те, що серед не атестованого складу ДСНС кількість співробітників, які займають керівні
посади серед чоловіків та жінок однакова, тобто 50 на 50. А серед атестованого складу лише 4% жінок займають
керівні посади.

КЕРІВНІ ПОСАДИ ВПРОДОВЖ 2017-2018 р.р.
За 2017-2018 роки у Головному управлінні та підпорядкованих йому підрозділів були здійснення підвищення за
наступними посадами:

• начальник відділу, • начальник частини,
• начальник сектору, • заступник начальника частини,
152
• начальник загону, • начальник караулу, начальник ОКЦ

6

Ці посади зайняли співробітники з числа атестованого складу, в такій кількості чоловіків 152 та жінок 6.

• начальник сектору,
• начальник відділення,

50%

• начальник пункту,
• головний бухгалтер

50%

Ці посади зайняли порівну співробітники з числа не атестованого складу.

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕНАСИЛЬCТВА
ТА ПОВАГИ ДО ПРАВ ЛЮДИНИ
В період 2016 -2018 років - не зафіксовано (0) випадків ґендерно зумовленого насильства та сексуальних
домагань. Для підвищення рівня обізнаності своїх співробітників у темі недискримінації керівництво структури
ДСНС сприяє участі відповідальних посадових осіб та активу у профільних/тематичних навчаннях, тренінгах,
форумах.
У роботі своєї структури ДСНС керуються наступними документами. ДСНС забезпечує виконання Конвенції про
ліквідацію всіх форм дискримінації (CEDAW), Пекінської платформи дій, резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки.
Мир. Безпека». В своїй діяльності ДСНС України та її територіальні підрозділи керуються наступною
нормативно-правовою базою:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 "Про затвердження Державної соціальної
програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року";
2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
3. Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на
період до 2021 року (затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5.04.2017 р. № 229);
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року 113-р «Про затвердження Національного плану
дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року;
5. Указ Президента України «Про підвищення соціального статусу жінок в Україні»;
6. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок й чоловіків;
7. План заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання
резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року;

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕНАСИЛЬCТВА
ТА ПОВАГИ ДО ПРАВ ЛЮДИНИ
8. Система моніторингу та оцінки виконання Плану заходів МВС України щодо виконання Національного плану дій з
виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року;
9. Методичні рекомендації до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року;
10. Програма розвитку сімейної та ґендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки.
Ці документи свідчать про те, що у своїй роботі ДСНС керується національним законодавством, а також досвідом
міжнародних організацій та враховують результати дослідження ефективності національних програм.
За час з 2016 по 2018 роки у структурі офіційно не зафіксовано жодного випадку ґендерно-зумовленого
насильства та сексуальних домагань.
Але, аналізуючи показники офіційної статистики, нам невідомо, чи фактично були зафіксовані випадки подібних
протиправних діянь, чи, можливо, були зафіксовані випадки, які б містили ознаки таких протиправних діянь. Так як
часом прояви ґендерно зумовленого насильства та сексуальних домагань є латентними. Нам невідомо, чи існує у
структурі ефективна процедура повідомлення, виявлення, фіксації, превенції подібних проявів. До того ж, як вказує
вітчизняна та зарубіжна практика, частина людей, які стикалися з проявами ґендерно зумовленого насильства та
сексуальними домаганнями, по причині недостатньої поінформованості щодо ознак та прояві таких діянь, можуть
не вважати себе постраждалими. (зокрема щодо домагань на робочому місці). В запиті ми просили повідомити,
якими документами та процедурами керуються для виявлення. Інформації про процедури виявлення чи фіксації ми
не отримали.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В ході дослідження для нас було важливо оцінити створення еквівалентних умов для продуктивної роботи
чоловікам та жінкам, що працюють у ДСНС. Ми звернули увагу на кількість туалетів, роздягалень та душових що
мали позначки для чоловіків для жінок.
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Судячи з даних вище, на один туалет чоловічий припадає 24 особи, на один жіночий - 9. На одну чоловічу душову
припадає 38 осіб, на одну жіночу - 32. На одну чоловічу роздягальню припадає 22 особи, на одну жіночу - 16.
В приміщеннях, котрі підпорядковуються структурі ДСНС знаходяться роздільні вбиральні для жінок та чоловіків, в
достатній кількості для усіх працівників/ць. Роздягалень для спільного користування немає.
Відсутні дитячі кімнати та/чи кімнати для годування.
У відповіді на запит до ДСНС у Дніпропетровській області, зазначено: “Згідно до наказу Міністерства внутрішніх
справ України від 07.10.2014 N 1032 «Про порядок організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в
органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з
надзвичайних ситуацій» в підрозділах області не регламентовано окреме розділення на туалети, душові,
роздягальні для жінок та чоловіків. Наявність дитячих кімнат та/чи кімнат для годування не визначено.
Однак в адміністративній будівлі Головного управління у м. Дніпро, адміністративних будівлях підпорядкованих
підрозділів у м. Кривий Ріг, м. Кам’янське, м. Павлоград, м. Жовті Води, м. Синельникове, передбачені санвузли
окремо для чоловіків та жінок.
Відпустки по догляду за дитиною
Впродовж 2016-2018 років у структурі відпустку по догляду за дитиною брали лише жінки, ніхто з чоловіків не
скористався правом взяти відпустку. Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства України, відпустку по
догляду за дитиною мають право отримувати як чоловіки, так і жінки.

ГУНП
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В рамках роботи проекту нам вдалось отримати кількісні дані від ГУНП у Дніпропетровській області про число
співробітників установи у відповідь на запити про публічну інформацію та у передбачені законодавством України
терміни.
Згідно отриманих даних, у структурних підрозділах ГУНП у Дніпропетровській області всього 1063 співробітників.
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Вище вказано розподіл співробітників структурних підрозділів за статтю. У відсотковому відношенні розподіл
складає: 53,7% чоловіків та 46.3% жінок відповідно.
В окремих підрозділах ГУНП у Дніпропетровській області, відповідно до отриманих даних, налічується 1306
співробітників.
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ГУНП
Згідно офіційних кількісних даних, з 1306 співробітників окремих підрозділів ГУНП у Дніпропетровській області
чоловіки складають 84.2% , жінки - 15,8%. Кількість жінок є істотно меншою, тому необхідно детальніше вивчити
ситуацію та причини, які до неї призвели.
Що стосується територіальних підрозділів ГУНП у Дніпропетровській області, кадровий склад виглядає наступним
чином:
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Проаналізувавши розподіл посад у територіальних підрозділах ГУНП у Дніпропетровській області, можна
спостерігати наступне співвідношення між чоловіками та жінками: 74,1% та 25,9% відповідно.
Виходячи з загальної кількості працівників і працівниць ГУНП у Дніпропетровській області можна стверджувати
про значно меншу кількість жінок (окрім показників структурних підрозділів ГУНП де жінки складають 46.3% від
загального складу).

КЕРІВНІ ПОСАДИ
Відповідно до даних, які надали у ГУНП у Дніпропетровській області, якщо порівнювати кількість чоловіків та жінок
на керівних посадах у 2016 та 2018 роках:

2016
рік
2018
рік

86.7%
88.4%

13.3%
11.6%

Якщо порівнювати кількість жінок у 2016 та 2018 роках, то їх число незначно змінюється. Але, порівнюючи з
кількістю чоловіків на керівних посадах - різниця є великою.

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕНАСИЛЬТВА ТА ПОВАГИ ДО ПРАВ ЛЮДИНИ
Ґендерна рівність та протидія дискримінації в ГУНП в Дніпропетровській області будується на основі міжнародних
нормативно-правових актів, ратифікованих Україною, регулюється національними нормативно-правовими актами
щодо рівноправності між жінками і чоловіками та керується:
• Конституцією України від 28.06.1996 (статті 3, 21, 25, частина 3 ст. 24);
• Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 року N
2866-IV;
• Законом України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.10.2001 N 2789-III;
• Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 22.03.2001 N 2334-III;
• Указом Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади
щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 26.07.2005 N 1135/2005;
• Сімейним кодексом України від 10.01.2002 No 2947-III;
• Кримінальним кодексом України від 05.04.2001 No 2341-III;
• Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 No 322-VIII;
• Наказом Національної поліції України від 28.01.2019 No 77 «Про затвердження Плану заходів Національної

КЕРІВНІ ПОСАДИ
поліції України з реалізації 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».
На даний час в ГУНП в Дніпропетровській області проводиться ряд заходів з метою впровадження ґендерної
рівності та протидії дискримінації, виявлення та протидії ґендерно зумовленого насильства, сексуальним
домаганням. Так, вживаються заходи щодо дотримання ґендерної рівності під час прийому на роботу працівників
ГУНП в Дніпропетровській області та щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних
службовців.
В навчально-тематичних планах підвищення кваліфікації та спеціалізації усіх категорій поліцейських ГУНП
передбачено вивчення тематики щодо прав жінок за темами: права людини, права жінок, принципи рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків, недискримінації, толерантності, насильства за ознакою статі; міжнародних
стандартів захисту прав жінок. В системі службової підготовки працівників поліції області організовано
проведення занять з питань недопущення випадків дискримінації щодо жінок, дотримання їх прав та свобод.
Грошове забезпечення в ГУНП нараховується виключно з розрахунку посади, звання, вислуги років служби в
поліції, без урахування статевих ознак.
Випадків ґендерно зумовленого насильства та сексуальних домагань у ГУНП у 2016-2018 роках не зафіксовано,
оскільки відсутня процедура фіксації.
Відповідно до діючих штатів ГУНП в Дніпропетровській області посади радників з ґендерних питань чи ґендерної
політики відсутні.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В ході дослідження для нас було важливо оцінити створення еквівалентних умов для продуктивної роботи
чоловікам та жінкам, що працюють у ДСНС. Ми звернули увагу на кількість туалетів, роздягалень та душових що
мали позначки для чоловіків для жінок.
Яка кількість позицій матеріального
забезпечення для працівників
та працівниць у підрозділах

Структурні
підрозділи

Окремі
підрозділи

Територіальні
підрозділи

кількість душових для чоловіків

4

11

7

кількість душових для жінок

3

3

7

кількість туалетів
з позначкою чоловічий

4

5

56

кількість туалетів
з позначкою жіночий

4

4

48

кількість загальних туалетів

9

32

102

кількість роздягалень для чоловіків

0

28

16

кількість роздягалень для жінок

1

8

17

наявність дитячих кімнат
та/чи кімнат для годування

0

1

3

ГУНП єдина структура, що окремо виділила туалети для спільного користування/загальні туалети. Їх кількість
значно переважає кількість туалетів з позначкою “для жінок/для чоловіків”.

ВІДПУСТКИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ
Впродовж 2016-2018 років у структурі та підрозділах, що підпорядковуються ГУНП у Дніпропетровській області
відпустку по доглядом за дитиною брали жінки та чоловіки у наступному відсотковому співвідношенні:

З числа працівників структурних підрозділів
99% жінок і 1% чоловіків скористались правом на відпустку
по догляду за дитиною
З числа працівників окремих підрозділів
Тільки жінки скористались правом на відпустку по догляду за дитиною
З числа працівників територіальних підрозділів
99.4% жінок і 0.6% чоловіків скористались правом на відпустку
по догляду за дитиною

УПП
В рамках роботи проекту нам вдалось отримати кількісні дані від Управлінні патрульної поліції (УПП) у
Дніпропетровській області про число співробітників установи у відповідь на запити про публічну інформацію та у
передбачені законодавством України терміни.
Згідно отриманих даних, у структурних підрозділах УПП у Дніпропетровській області всього 971 співробітник.

76.7%

23.3%

У відсотковому відношенні розподіл складає: 76,7% чоловіків та 23.3% жінок відповідно.

КЕРІВНІ ПОСАДИ
Відповідно до даних, які надали у Головному управлінні патрульної поліції у Дніпропетровській області, якщо
порівнювати кількість чоловіків та жінок на керівних посадах у 2017 та 2018 роках:

84%

16%

З отриманих даних від УПП ми бачимо, що впродовж 2 років отримати підвищення змогли лише 16% жінок. В
той час як 84% чоловіків просунулись по кар’єрні драбині.
З отриманих даних ми маємо перелік посад на які було призначено жінок:
• начальник відділу документального забезпечення;
• заступник начальника відділу забезпечення діяльності;
• заступник начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення;
• заступник начальника відділу зв’язків з громадськістю;
• командир батальйону;
• заступник командира взводу;

УПП
• командир взводу;
• командир роти;
• заступник командира роти;
• заступник командира взводу.
З отриманих даних ми маємо перелік посад на які було призначено працівників чоловічої статі:

• начальник сектору зв'язку та телекомунікацій;
• начальник відділу розшуку та опрацювання матеріалів
дорожньо-транспортних пригод;
• начальник відділу озброєння;
• начальник відділу зв’язків з громадськістю;
• начальник відділу забезпечення діяльності;
• начальник відділу забезпечення діяльності;
• начальник відділу адміністративної практики;
• начальник відділу транспортного забезпечення;
• начальник відділу правового забезпечення;
• начальник відділу кадрового забезпечення;
• командир роти тактико-оперативного реагування;
• командир роти;
• командир взводу;
• командир батальйону;
• заступник начальника відділу чергової служби;
• заступник начальника відділу моніторингу та аналітичного забезпечення
• заступник начальника відділу кадрового забезпечення;
• заступник начальника відділу адміністративної практики;
• заступник начальника відділу транспортного забезпечення;
• заступник начальника відділу розшуку та опрацювання матеріалів
дорожньо-транспортних пригод;
• заступник командира роти тактико-оперативного реагування;
• заступник командира роти;
• заступник командира взводу тактико-оперативного реагування;
• заступник командира взводу роти з обслуговування водних об’єктів;
• заступник командира взводу;
• заступник командира батальйону.
Враховуючи перелік посад, які ми отримали у відповіді на інформаційний запит, можна відслідкувати тенденцію:
чоловіки займають посади більш мілітаристського спрямування, а “жіночими інтересами” залишаються
господарські посади, адміністративні та інші, що не передбачають високу платню та високий рівень
відповідальності у прийнятті рішень.

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ НЕНАСИЛЬТВА ТА ПОВАГИ ДО ПРАВ ЛЮДИНИ
Наразі у структурі Не передбачено посади радника з гендерних питань чи гендерної політики, а також ці обов’язки
не є частиною посадових обов’язків інших радників чи заступників керівника генерального управління патрульної
поліції.

ВІДПУСТКА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ
Впродовж 2016-2018 років у структурі декретну відпустку взяли 93.7% жінок та 2.7% чоловік скористався правом
взяти декрет.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Під час втілення проекту ми працювали над збором інформації та обробкою даних. Більшість отриманих
відповідей на питання були неповними, з різних причин. Найпоширенішою з причин була відсутність даних у
готовому форматі, виявилось, що низку інформації треба обробити та сформувати масив. Тематика з якою
працювали “Гендер стрім” не часто аналізується у самих структурах, а отже внутрішньо-структурний моніторинг
щодо проблем секзизму, харазменту чи аналіз недостатнього залучення жінок на рівні прийняття рішень відсутній.
Разом з тим, краща ситуація полягає з кількісними даними, які стосуються матеріально-технічного
забезпечення. Ці дані в повному обсязі надали всі до кого ми направили інформаційні запити. Метою обробки
даних про матеріально-технічне забезпечення було проаналізувати чи достатнім є матеріальна база для
виконання своїх обов’язків співробітниками та співробітниця структур. З відповідей, які ми отримали зрозуміло, що
є позиції у своїх, без виключення структурах, котрі стосуються побутових умов, зокрема туалетів. На жаль, єдиного
підходу до маркування туалетів, а також їх комплектації немає. Тому досі не врегульованим є питання маркування,
у більшості приміщень адміністративних будівель є гендерно-марковані туалети для жінок та чоловіків, окремо. В
деяких будівлях є туалети без позначок, але ми не можемо визначити гендерно не маркованими, тому що не
маємо можливості дослідити їх стан. Наразі ми розуміємо, що для формування досменного уявлення про стан
матеріально-технічного забезпечення нам потрібно продовжувати збір даних за допомогою фізичного моніторингу.
У кожній зі структур існує необхідність системної, постійної, штатної роботи з питань забезпечення гендерної
рівності, протидії дискримінації, забезпечення рівних умов для трудової діяльності чоловіків та жінок. Це
стосується як питань моніторингу та аналізу, так і постійного проведення інформаційних кампаній серед кадрового
складу органів. Подібну систематичну роботу можна було б забезпечити, ввівши на центральному рівні штатну
посаду Радників з гендерних питань. Додатково, постійна та систематична інформаційна робота викликана і тим,
що частина кадрового складу змінюється (зокрема у Патрульній поліції).
Поряд з регіональними особливостями та даними Дніпропетровської області важливо пам’ятати про
загальнодержавне регулювання. Зокрема, на державному рівні лише незначна кількість (декілька) жінок отримали
найвищі військові звання. Подібне явище викликає демотивацію до служби і розрив у рівні заробітної плати, адже
її обчислення і нарахування здійснюється і з урахуванням чину, зокрема. Ми переконані, що професійний
потенціал жінок, котрі працюють у силових структурах є надзвичайно важливим не лише на рівні господарювання,
а у частині прийняття важливих рішень та аналізі викликів, що постають у роботі ГУНП, ДСНС, УПП.
Можна допустити, що деякі з явищ, які ми спостерігаємо у вигляді офіційної статистики, є наслідком
загальної стереотипізації у суспільстві. Зокрема, це кількість чоловіків та жінок, які отримують відпустку по
догляду за дитиною. Як правило, вважається що у так - звану “декретну відпустку” повинні йти лише жінки.
Вважаємо, що за допомогою широких інформаційних кампаній, які могли б продемонструвати законодавчі та інші
аспекти цього соціального явища, позитивний досвід іноземних країн, можливо збільшити кількість чоловіків, які
матимуть відпустку по догляду за дитиною.
У цьому контексті особливу увагу потрібно звертати на роботу зі співробтіниками_цями у
інформаційно-просвітницькому форматі. Така робота допоможе підвищити рівень обізнаності особового складу у
темі гендерної рівності та недискримінації. Вивести поняття харазменту та сексуальних домагань з тіні
нерозуміння, оскільки досі не всі розуміють у чому власне полягає проблематика питання та не вміють
розпізнавати дискримінацію.
Для того, щоб відпрацювати принцип реагування та фіксації дискримінаційних дій, хоча б раз на рік в рамках
загального стратегування, варто приділити увагу розробці політик спрямованих на дотримання принципів
гендерної рівності та поваги.
Ми переконані, що готовність працювати над укріпленням гендерної рівності для жінок та чоловіків, - один з
ключових векторів розвитку силових структур міста Дніпра та Дніпропетровської області. Оскільки саме такі
аспекти сприяють формуванню свідомо суспільства та розвитку безпечних і відповідальних спільнот, де усім
комфортно та перспективно.

Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних та інших
спільних інтересів членів та членкінь Організації, сприяння досягненню рівності прав та можливостей жінок та
чоловіків у соціально -економічній сфері, громадсько - політичній сфері, у сфері освіти та всіх інших сферах,
захист людської гідності, сприяння підвищенню рівня гендерної освіти громадян та громадянок, а також
всебічне сприяння просуванню феміністичного дискурсу задля реалізації ідеї різноманітної, інклюзивної та
гендерно чутливої країни.
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