
Бізнес, влада і громада: 

Бедрега Світлана Миколаївна

Заступниця Одеського міського голови 

через соціальну відповідальність
до добробуту



General information 
Odesa

46,80%53,20%

Чисельність наявного

населення м. Одеси на 

1 квітня 2019 року

1,01 млн осіб
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General 
information 
Odesa

833,8 тис. громадян
особи у віці старше 18 років

з них

450,7 тис. осіб (54%)
жінки
особи жіночого працездатного віку - майже 70%. 

249,3 тис. осіб.
середньооблікова кількість штатних працівників
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Сфери, де задіяна праця жінок, % 

80,6

85,9

79,8 78,8

72,6

охорона 
здоров'я та 

соціальна сфера 

поштова та 
кур’єрська 
діяльність

заклади 
культури

освіта фінансова та 
страхова 

діяльність
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Сфери, де задіяна праця чоловіків, % 

Будівництво
Транспорт

Виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної

продукції

Виробництво гумових і 

пластмасових виробів, 

електричного

устаткування
тощо
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ПРОБЛЕМА
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Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги

Адміністративне та допоміжне обслуговування

Сфери державного управління

Середня заробітна плата

Чоловіки Жінки

Показники в грн
Гендерна нерівність в оплаті праці
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ПРОБЛЕМА

заробітна плата жінок в середньому на 20% 
нижча за відповідний показник у чоловіків

Гендерна нерівність в оплаті праці
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Різниця середнього розміру заробітної
плати жінок і чоловіків по сферам у %

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

фінансова та страхова діяльность

виробництво електричного устаткування

31,6%

27,8%

29,4%

26,2% поштова та кур’єрська діяльность

23,3%
виробництва комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції
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РІШЕННЯ 

Впровадження заходів з

соціального захисту населення

від безробіття

Розв’язання проблем у 
сфері зайнятості населення

Інтеграція гендерної
культури у сферу соціально-
Трудових відносин
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РІШЕННЯ 

Міська Програма зайнятості населення до 2022 року  

Відповідні положення Територіальної Угоди на 2017-2019 роки

Міська цільова програма з реалізації сімейної, ґендерної політики, 
попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 
2019-2021 роки

СТОРОНИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ:
виконавчий комітет Одеської міської ради
профспілки області
міська спілка роботодавців. 

На даний час розпочалася розробка  нової Угоди 

на 2020-2022 роки, в яку вперше будуть включені

питання гендерної політики та необхідність 

проведення гендерного аудиту підприємствами,

установами, організаціями незалежно від форм

власності. 10



ПРОБЛЕМА

Гендерна нерівність на ринку праці

65%

35%

Демографічна структура
Зареєстрованих
безробітних
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ВИРІШЕННЯ
Формування обізнаності та 

усвідомленості серед аудиторії

Виїзні консультації на 
підприємства

Cемінари

ТренінгиІндивідуальні консульта-

ції

Клуб для жінок «Жіноча ліга»

Клуб для чоловіків «Сильні

духом»
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2019

майже для 500 осіб проведено 40 семінарів
із залученням соціальних партнерів:
професійних психологів-консультантів, благодійних

і громадських організацій
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Стимулювання
підвищення
гендерної свідомості
в проектах і програмах
міста Одеси

Цільова програма надання
соціальних послуг та інших
видів допомоги незахищеним
верствам населення міста Одеси
на 2018-2020 роки

Міська програма «Рівність» 
на 2016-2019 роки

Цільова програма розв'язання

пріоритетних соціальних

проблем міста Одеси

«Соціальне партнерство»

на 2019-2020 роки.

Гендерна політика на сучасному етапі
має розглядатися в контексті зменшення
та подолання бідності.
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Бюджет Одеси був і залишається
одним із найбільш соціально
орієнтованим у державі

Соціальні послуги відображають
соціальні цінності, якість життя, рівень
економічного розвитку та рівень дотримання
прав людини.
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Зростання видатків Міської цільової програми надання
соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним
верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки

60,3
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517,6
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в 3,9 рази
в 2,2 рази
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Соціальна спрямованність
бюджету міста Одеси

2724,2

Видатки разом 

3 491,5 млн.грн

3648,4

Видатки разом 

5 339,5 млн.грн

2014

2015

7070,52019
план

Видатки разом 

11 080,6 млн.грн

в 1,3 рази

в 2,6 разів

в 1,5 разів

в 3,2 рази
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Новий підхід до 
розвитку системи
надання соціальних послуг
Поєднання можливостей
міської влади та недержавних
організацій у процесі вирішення
соціальних проблем на
міському рівні.

Забезпечує:
залучення додаткових позабюджетних
коштів, які будуть спрямовані на 
вирішення пріоритетних соціальних
проблем міста
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77,2%
відсоток додатково залучених не бюджетних коштів на 

виконання заходів Програми склав від загальної суми витрат у 2018 
році

(4,4 млн. грн залучених коштів проти 1,3 млн. грн бюджетних
коштів) 

в 2019 році передбачена розробка гендерного портрету

м.Одеси із залученням представників освітніх та наукових

установ, аналітичних центрів, профільних громадських

організацій. 19



З метою реалізації
державної сімейної
та гендерної політики

Управління сімейної та гендерної
політики в Департаменті праці та
соціальної політики ОМР

Міську координаційну раду з питань сім’ї, 
гендерної рівності, демографічного розвитку, 
запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі
людьми
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Відкрито кабінет, дружній
до опитування дітей

Для дітей, які постраждали від жорстокого поводження і насильства.
Спрямований на створення максимально комфортной обстановки при
проведенні опитування і захисту інтересів дітей.

Центр допомоги жінкам (жінкам
з дітьми), які постраждали від
від насильства.

Час перебування в Центрі –
від 1 до 3 місяців,
у виняткових випадках - до 6.
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В форматі «Прозорий офіс», 
відкритоу вересні 2017

Центр інтегрованих
соціальних послуг

62271
Прийнято осіб у 2018 році
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Громада
має потреби

Місцеве
самоврядування
акумулює

всі потреби громади

Бізнес
долучається до реалізації
проектів

Синергія бізнесу, влади

і громади – рух міста.
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Соціально-відповідальний
бізнес - філософія засновника
або СЕО компанії.

Відношення між бізнесом та місцевим
самоврядуванням – насамперед відношення

людей і прагнення до реалізації соціально-
відповідальної місії.

24



Як це працює
в Одесі?

Меценатство

Кооперація між бізнесом та
місцевим самоврядуванням

Об’єднання бізнесу над
єдиним великим проектом

25



Меценатство
Благодійна організація
«Фонд Бумбураса»

Грецький парк
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Стамбульський парк
Подарунок муніципалітет Стамбулу.

Відношення між містами-побратимами.
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Скейтпарк

Найбільший та найдосконаліший

скейтпарк в Україні.

Меценатство. КП «Будова»
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Тижні добрих справ

Об’єднання міста, громади, бізнесу, благодійний

організацій в одному 9 тижневому благодійному проекті, 

який об’єднав 170 унікальних проектів та акцій.
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Каталог з соціальними
проектами

Місто зібрало потреби громади в 

єдиний каталог з соціальними

проектами

Локальний бізнес долучається
до проектів

Зацікавленість в проектах на даний час:

Будинок пристарілих

Бібліотечні хаби

Відділення паліативної допомоги безхатченки
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Розвиток послуги
раннього втручання

Прийнято рішення створити Кабінет РВ при дитячій

поліклініці. 

В кабінеті планується надавати сім’ям

Послугу раннього втручання, а також

проводити методичну роботу.
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Місто- кандидат на отримання
статусу UNICEF 
“Громада, дружня до дітей
та молоді”

В рамках UNICEF прийнято план реалізації дій
Реалізуються соціальні проекти для дітей

Нещодавно відкрито 2 Інклюзивних центра
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PHONE
048 705-10-90

EMAIL
dpsp@omr.odessa.ua

З Одеси 
з любов’ю
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