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Ця публікація підготовлена в рамках Проєкту ООН Жінки «Ґендерна 

рівність у центрі реформ, миру та безпеки», що здійснюється за фінансової 

підтримки Швеції. 

Погляди, викладені в публікації, належать авторам та необов’язково 

відображають позицію структури ООН Жінки, Організації Об’єднаних Націй 

та будь-якої з її асоційованих організацій, або офіційну позицію Уряду Швеції. 

 

Вступ 

 

На виконання пункту 5.2 Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року та пункту 

2.8 Розділу ІІ Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації 

гендерної політики на період до 2021 року, в МВС у період з липня 2019 року по 

червень 2020 року було проведено аналіз визначення потреб покращення 

інфраструктурних умов та матеріально-технічного забезпечення жінок і чоловіків, 

які проходять службу або перебувають на посадах державної служби у 

Міністерстві внутрішніх справ України (далі - МВС)  та центральних органів 

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі - ЦОВВ). 

Цей аналіз дозволяє здійснити оцінку наявних інфраструктурних умов та 

рівень матеріально-технічного забезпечення державних службовців, 

військовослужбовців, поліцейських і осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту обох статей з урахуванням принципу рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків. 

Представлені результати аналізу та рекомендації можуть бути враховані у 

повсякденній діяльності структурними підрозділами МВС та ЦОВВ, НГУ, які 

відповідальні за забезпечення інфраструктурних умов та матеріально-технічного 

забезпечення для державних службовців, військовослужбовців, поліцейських і 

осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту обох статей, 

що проходять службу/працюють в органах системи МВС, а також під час 

прийняття рішень керівництвом МВС та ЦОВВ, НГУщодо відповідних змін для 

покращення інфраструктурних умов та матеріально-технічного забезпечення з 

урахуванням потреб працівників жіночої та чоловічої статі.  
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Традиційно інфраструктурні умови та матеріально-технічне забезпечення в 

стуктурних підрозділах МВС та ЦОВВ, НГУ було орієнтоване на працівників 

чоловічої статі. Політика щодо ненормованого робочого дня та залучення до 

виконання службових обов’язків  (чергувань, нарядів) унеможливлювала 

поєднання сімейних та службових обов’ язків. Умови роботи та проходження 

служби не були забезпечені на належному рівні та створювались без врахування 

потреб і безпеки працівників  (відсутність окремих та безпечних службових, 

господарчих й санітарних приміщень тощо). Із збільшенням кількості жінок в 

стуктурних підрозділах, гостро постало питання дотримання принципу рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Наразі, питання створення належних інфраструктурних умов  та матеріально-

технічного забезпечення, які б враховували потреби жінок та чоловіків-

працівників сектору безпеки є одним із пріоритетних завдань державної політики 

у різних країнах світу. 

Процеси трансформації структурних підрозділів  МВС та ЦОВВ, НГУ мають 

враховувати рівні права та можливості жінок і чоловіків та включати в себе роботу 

над розробкою та впровадженням відповідних менторських програм для жінок, 

покращення інфраструктурних умов та матеріально-технічного забезпечення з 

урахуванням гендерного аспекту, проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи та гендерного навчання серед працівників з метою підвищення їх 

гендерної компетентності та інших заходів, які орієнтовані на отримання 

позитивних результатів.       

Міністерство внутрішніх справ веде активну роботу по впровадженню 

актуальних аспектів гендерної політики, включно з процесами активного 

залучення жінок до роботи в органах системи МВС, підготовки жінок, 

формування гендерно чутливої культури, запобігання випадкам гендерно 

зумовленого насилля та дискримінації на робочому місці, здійснення гендерного 

аналізу паспортів бюджетних програм та інших заходів, направлених на 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.  

Отже, продовжуючи впровадження гендерної  політики, Відділом з питань 

дотримання гендерної рівності Управління моніторингу дотримання прав людини 

за підтримки Структури ООН Жінки в Україні проведено дослідження метою  

якого є оцінка стану задоволеності державних службовців, військовослужбовців, 
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поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту наявним станом інфраструктурних умов та матеріально-технічним 

забезпеченням, і  розробка рекомендацій для подальшого прийняття відповідних 

рішень для покращення забезпечення та підвищення комфорту роботи/служби 

жінок і чоловіків у структурних підрозділів МВС та ЦОВВ, НГУ. 

Методологія 

 

Дослідження проведене методом анонімного опитування 

військовослужбовців Національної гвардії України та працівників трьох ЦОВВ, а 

саме: Національна поліція України (далі - НПУ), Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС), Адміністрація Державної прикордонної 

служби України (далі - АДПСУ) в різних регіонах країни,  з метою вивчення їхньої 

думки щодо наявних інфраструктурних умов, обладнання та рівня матеріально-

технічного забезпечення з урахуванням потреб жінок і чоловіків.  

Опитування включає два основні напрямки:  

1. Інфраструктурні умови та матеріально-технічне забезпечення державних 

службовців, військовослужбовців, поліцейських і осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту обох статей з 

урахуванням сучасних вимог до потреб жінок і чоловіків. 

2. Наявність необхідної кількості безпечних приміщень відповідно до 

штатної чисельності особового складу з дотриманням санітарних норм та 

розподілом за статтю. 

Анкета містить 33 запитання, які дозволяють оцінити наявні інфраструктурні 

умови (достатність безпечних та окремих кімнат для відпочинку, туалетних 

кімнат, душових кімнат, кімнат для переодягання, спортивних залів, дитячих 

кімнат) та рівень матеріально-технічного забезпечення (забезпечення 

повсякденною та польовою формою одягу та її якість (сорочкою, брюками, 

спідницею, взуттям), рівень забезпечення деякими засобами бронезахисту 

(бронежилетами та касками), рівень забезпечення засобами особистої гігієни 

(ватно-гігієнічною продукцією, паперовою продукцією, засобами жіночої гігієни, 

працівників, яких направляють у відрядження для виконання службових 

(бойових) завдань не за місцем проживання (Додаток 1).  

Відповіді на запитання анкети зібрано та проаналізовано з розподілом за: 

• статтю респондентів; 
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• вислугою років системі МВС 

• званнями; 

• місцем розташування приміщень (для наявності безпечних і окремих 

приміщень): за місцем несення служби, у гуртожитках, у спортивних 

залах, у відомчих медичних установах, у зоні Операції об’єднаних сил 

(далі - ООС).  

Окрім того, респондентам було запропоновано назвати інші проблеми, пов'язані з 

інфраструктурними умовами та матеріально-технічним забезпеченням (ті, що не 

конкретизовані в анкеті), та надати пропозиції щодо їх вирішення.  

Респонденти були також розподілені. Загалом у ЦОВВ було опитано 840 

респондентів, серед них: 

 

 
 

У Державній міграційній службі України (далі - ДМС) інформацію для 

аналізу в ДМС було отримано шляхом збирання даних щодо наявності необхідної 

кількості безпечних приміщень відповідно до штатної чисельності особового 

складу з дотриманням санітарних норм (окремо для чоловіків та жінок). 

Опитування щодо наявності, достатності та якості повсякденної та польової 

форми одягу, службового взуття, бронежилетів, касок та засобів особистої гігієни 
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в ДМС не проводилося, зважаючи на неактуальність зазначених в ньому запитань 

для співробітників ДМС. 

Враховуючи, що частка жінок 

серед працівників ЦОВВ складає від 

20% до 40% (винятком є ДМС, де така 

частка перевищує 78%), а частка 

жінок-респондентів опитування у 

середньому складає близько 50%, це 

опитування зосереджене на вивченні 

думки жінок, однак з урахуванням 

позиції працівників чоловічої статі. 

Аналіз результатів 

 

1. Національна поліція України 

 

У межах дослідження було опитано 150 жінок і 150 чоловіків-працівників 

Національної поліції України. За строком служби розподіл між чоловіками і 

жінками-респондентами практично однаковий, зі статистично незначним 

переважанням жінок серед тих, хто має строк служби в системі МВС від 5 до 10 

років (36 чоловіків і 41 жінка) та від 10 до 15 років (37 чоловіків та 48 жінок) та 

статистично незначним переважанням чоловіків серед тих, хто має строк служби 

в системі МВС від 15 до 20 років (33 чоловіки та 25 жінок) і від 20 до 25 років (11 

чоловіків та 7 жінок). Респондентів-чоловіків і жінок, які мають стаж служби до 5 

років, практично порівну: 32 і 29 відповідно. Так само, за званням жінки 

переважають серед тих, хто має звання від старшого лейтенанта до майора (80 

жінок і 60 чоловіків), а чоловіки – серед тих, хто має звання від майора до 

полковника (29 чоловіків і 16 жінок). 
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8 

 
 

 

Наявність необхідних приміщень для комфортного та безпечного несення служби 

40 із 289 опитаних працівників (14%) вважають, що у їхньому 

органі/підрозділі є безпечні окремі кімнати для відпочинку для жінок та 

чоловіків під час несення служби (добового наряду). При цьому спостерігається 

значна відмінність між часткою чоловіків і жінок, які говорять про наявність 

окремих кімнат: серед чоловіків це 17%, серед жінок – 11%.  

 
 

16

80

7

25

48

41

29

29

60

11

33

37

36

32

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Звання від майора до полковника

Звання від старшого лейтенанта до майора 

Стаж від 20 до 25 років

Стаж від 15 до 20 років

Стаж від 10 до 15 років

Стаж від 5 до 10 років

Стаж до 5 років

Стаж роботи в системі МВС та звання респондентів НПУ 

Чоловіки Жінки

241

40

11%

17%

Чи наявні в органі/підрозділі безпечні кімнати для 
відпочинку?

Респонденти, які обрали варіант "недостатньо" Респонденти, які обрали варіант "достатньо"

Жінок Чоловіків 



9 

 
 

Подібні тенденції характерні і для відповідей на інші запитання про окремі 

приміщення, що мають забезпечувати комфорт при несенні служби. Так, про 

наявність безпечних окремих туалетних кімнат для жінок та чоловіків за місцем 

несення служби говорять 40% респондентів (чоловіків – 47%, жінок – 34%), у 

гуртожитках – 17% респондентів (чоловіків – 20%, жінок – 14%), у спортивних 

залах – 38% респондентів (чоловіків – 43%, жінок – 33%), у відомчих медичних 

установах – 43% респондентів (чоловіків – 48%, жінок – 39%), у зоні ООС – 26% 

респондентів (чоловіків – 30%, жінок – 24%).  
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Переважна більшість респондентів вважає, що окремих туалетних кімнат для 

жінок та чоловіків в їхніх органах/підрозділах недостатньо. Зокрема, про те, що їх 

недостатньо за місцем несення служби, говорять 55% респондентів (чоловіків – 

49%, жінок – 59%), у 

гуртожитках – 85% 

респондентів 

(чоловіків – 83%, 

жінок – 87%), у 

спортивних залах – 

62% респондентів 

(чоловіків – 65%, 

жінок – 58%), у 

відомчих медичних 

установах – 69% 

респондентів 

(чоловіків – 73%, 

жінок – 64%), у зоні 

ООС – 81% респондентів (чоловіків – 82%, жінок – 80%). 

Ще більш гостро стоїть ситуація з наявністю безпечних окремих душових 

кімнат для жінок та чоловіків в органах/підрозділах НПУ. Лише 5% респондентів 

(5% чоловіків, 5% жінок) говорять про наявність таких душових кімнат в їхніх 

органах/підрозділах.  
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Відповідно, переважна більшість респондентів обох статей визнає, що 

безпечних окремих душових кімнат для жінок та чоловіків недостатньо: за 

місцем несення служби – 91% респондентів (чоловіків – 92%, жінок – 91%), у 

гуртожитках – 97% респондентів (чоловіків – 96%, жінок – 100%), у спортивних 

залах – 64% 

респондентів 

(чоловіків – 69%, 

жінок – 60%), у 

відомчих медичних 

установах – 96% 

респондентів 

(чоловіків – 100%, 

жінок – 92%), у зоні 

ООС – 100% 

респондентів 

(чоловіків – 100%, 

жінок – 100%). 

Невтішною є ситуація з наявністю в підрозділах НПУ безпечних окремих 

кімнат для переодягання для жінок та чоловіків. Лише 6% респондентів (6% 

чоловіків, 6% жінок) говорять про наявність таких кімнат в їхніх підрозділах.  

Переважна більшість респондентів обох статей визнає, що безпечних 

окремих кімнат переодягання для жінок та чоловіків недостатньо: за місцем 

несення служби – 83% респондентів (чоловіків – 83%, жінок – 82%), у 

гуртожитках – 92% респондентів (чоловіків – 100%, жінок – 82%), у спортивних 

залах – 89% респондентів (чоловіків – 96%, жінок – 82%), у відомчих медичних 

установах – 92% респондентів (чоловіків – 95%, жінок – 98%), у зоні ООС – 94% 

респондентів (чоловіків – 95%, жінок – 91%). 
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Про недостатність безпечних окремих душових кімнат для жінок та чоловіків 

та безпечних окремих кімнат для переодягання частіше говорять чоловіки-

респонденти, ніж жінки, а про недостатність безпечних окремих кімнат для 

відпочинку та туалетних кімнат для жінок і чоловіків частіше говорять жінки. 

Лише 13% респондентів (чоловіків – 

10%, жінок – 17%) говорять про наявність у 

їхньому підрозділі спортивних залів, якими 

можуть користуватися як жінки, так і 

чоловіки. 

Ще менше – 3% респондентів (чоловіків 

– 2%, жінок – 4%) говорять про наявність у 

їхньому підрозділі дитячих ігрових кімнат. 

Той факт, що частка чоловіків, які говорять 

про це, вдвічі менша за частку жінок, може 

бути пов’язаний із нижчою обізнаністю 

чоловіків про наявність таких кімнат.  

При цьому 34% респондентів (чоловіків 

– 26%, жінок – 42%) мають потребу в тому, 

щоб іноді приводити дитину до місця 

несення служби, щоб за нею було 

забезпечено догляд протягом певного часу, 
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поки вони виконують службові обов’язки (наприклад, у дитячій ігровій 

кімнаті).  

З одного боку, у цьому випадку статистично значуща різниця між часткою 

чоловіків і часткою жінок, які ствердно відповіли на це запитання, підтверджує 

гіпотезу про те, що піклування про дітей досі вважається прерогативою жінок, 

навіть якщо жінки проходять службу в НПУ. З іншого боку, 26% – це достатньо 

великий показник, щоб визнати, що значна частка чоловіків також визнають таку 

потребу в контексті забезпечення догляду за своїми дітьми. 

Забезпечення працівників НПУ жіночої та чоловічої статі предметами 

однострою 

32% респондентів (33% чоловіків, 32% жінок) забезпечені у повному обсязі 

повсякденною формою одягу (однострою) для носіння під час виконання 

службових обов'язків. 

Водночас, якщо майже всі чоловіки-респонденти (94%) забезпечені 

чоловічим зразком повсякденної форми одягу (однострою) (ще 5% – унісекс), для 

жінок ситуація складніша: жіночою формою одягу (одностроєм) забезпечені лише 

33%, унісекс – 42%, а решта 25% мають чоловічу повсякденну форму одягу 

(однострій). 

 
Подібна тенденція спостерігається і у відповідях на запитання про конкретні 

предмети форми одягу (однострою).  
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Так, 43% респондентів (39% чоловіків, 47% жінок) забезпечені сорочкою до 

повсякденної форми одягу (однострою), але якщо 95% чоловіків мають чоловічий 

зразок сорочки (ще 5% – унісекс), жінки отримують різні варіанти сорочки: 

жіночий – 38%, унісекс – 36%, і чоловічий – 26%.  

Брюками до повсякденної форми одягу (однострою) забезпечені 49% 

респондентів (53% чоловіків, 45% жінок). 97% чоловіків отримали чоловічий 

зразок брюк, 2% – унісекс. Частка жінок, які мають жіночий зразок брюк, складає 

лише 18%, унісекс – 38%, чоловічий – 44%.  

38% жінок також отримали спідницю до повсякденної форми одягу 

(однострою).  

Зважаючи на те, що значна частка жінок не отримали жіночий зразок форми 

одягу (однострою), вони також суттєво переважають серед респондентів, яким 

потрібно було звертатися додатково за послугами до кравців з метою 

вдосконалення (припасування) цієї форми (однострою): це робили 89% жінок і 

73% чоловіків. 

Окрім того, 85% жінок і 72% чоловіків не задовольняє якість пошиття 

повсякденної форми одягу (однострою).  
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57% респондентів (59% чоловіків, 55% жінок) забезпечені польовою 

формою одягу (одностроєм). Так само, як з повсякденною формою одягу, якщо 

чоловіки майже повністю (91%) отримують чоловічий зразок цієї форми (ще 5% 

– унісекс), жінки частіше отримують унісекс (41%) або чоловічий зразок (35%), 

ніж жіночий (24%) зразок польової форми одягу.  

Саме надання жінкам чоловічого зразка форми (24% від усіх жінок, які 

відповіли на запитання про проблемні питання стосовно польової форми одягу 

(однострою) та невідповідність розміру (39%) є основними проблемними 

питаннями стосовно польової форми одягу для жінок. Для чоловіків це якість 

тканини (45%) та невідповідність розміру (41%). 

Відповідно, переважній більшості респондентів доводилося купувати (шити) 

за власні кошти будь-який елемент повсякденної, польової чи спеціальної форми 

одягу – це доводилося робити 94% жінок і 90% чоловіків. 

Основними причинами цього респонденти називають те, що їх не 

забезпечували необхідним (69% респондентів, 61% жінок, 74% чоловіків). Серед 

тих, кому доводилося купувати (шити) за власні кошти будь-який елемент 

повсякденної, польової чи спеціальної форми одягу через те, що не підходив 

розмір, або їм надавали чоловічий зразок форми, суттєво переважають жінки: 26% 

жінок і 20% чоловіків робили це через невідповідність розміру, і 11% жінок – 

через те, що вони отримували чоловічий варіант форми одягу. 
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Службове взуття було видане 43% респондентів. При цьому серед тих, хто 

отримав службове взуття, 

значно переважають чоловіки – 

його отримали 54% чоловіків і 

32% жінок. Жінки називали такі 

основні проблеми щодо 

виданого їм взуття: 

невідповідність розміру (37% з 

тих, хто відповів на це 

запитання) та 

незручність/важкість (17%). 

Для чоловіків основними 

проблемами є якість матеріалу 

(29%) та невідповідність розміру (27%).  

 

Забезпечення працівників НПУ елементами індивідуального бронезахисту 

(бронежилетами, касками)   
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Переважна більшість респондентів (81% респондентів, 75% жінок, 86% 

чоловіків) отримують бронежилет на тимчасове використання (під час несення 

служби, навчань, тощо). При цьому частка жінок, які не отримують бронежилет, 

тому що це не передбачено їхніми службовими обов’язками (20%) набагато вища, 

ніж частка чоловіків (4%), які не отримують бронежилет з цієї причини. 5% 

чоловіків не отримали бронежилет, тому що не було у наявності відповідного для 

них розміру (серед жінок таких немає). 

Серйозною проблемою є те, що 89% жінок (107 зі 120) отримали чоловічий 

варіант бронежилета. 99% чоловіків (142 зі 143) отримали чоловічий варіант. 

Відповідно, серед жінок значно вища частка тих, для кого бронежилет не 

відповідає їхньому розміру (68%). Для чоловіків цей показник становить 21%. 

 
Аналогічна тенденція має місце і щодо видання касок, які видаються на 

тимчасове використання (під час виконання службово-бойових завдань, 

проведення занять тощо). Серед жінок вища частка тих, кому не видаються каски 

(28% жінок і 3% чоловіків), а також вища частка тих, для кого каска не відповідає 

розміру голови (62% жінок і 30% чоловіків). 

Забезпечення працівників поліції засобами особистої гігієни 

Тим, кого направляють у відрядження для виконання службових завдань не 

за місцем проживання (наприклад, у зону ООС), майже не надають засоби 

особистої гігієни, зокрема, ватно-гігієнічну продукцію, паперову продукцію, 

засоби жіночої гігієни. Такі засоби отримували лише 4% респондентів (8% 

чоловіків, 0% жінок). При цьому всі, кому видаються такі засоби особистої гігієни, 

говорять про їх недостатність, і 80% говорять про їх низьку якість. 
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Серед інших проблем, пов'язаних з інфраструктурою, обладнанням та 

речовим забезпеченням, респонденти також називали відсутність забезпечення 

необхідним канцелярським приладдям та папером, покращення інфраструктури в 

зоні проведення ООС, висвітлення проблем регіону та своєчасну заміну зношених 

речей. 

Висновки 

За результатами аналізу інфраструктурних умов, обладнання та речового 

забезпечення в Національній поліції України були отримані такі висновки: 

1. Кількість приміщень для комфортного та безпечного несення служби 

працівниками НПУ жіночої і чоловічої статі є незначною та недостатньою. 

Це недостатня кількість безпечних окремих душових кімнат, кімнат для 

переодягання, кімнат для відпочинку, туалетних кімнат для жінок і 

чоловіків, спортивних залів та кімнат для догляду за дітьми. 

2. Про недостатню кількість безпечних окремих душових кімнат, кімнат для 

переодягання для жінок та чоловіків, а також спортивних залів частіше 

говорять чоловіки-респонденти, ніж жінки, а про недостатню кількість 

безпечних окремих кімнат для відпочинку та туалетних кімнат для жінок 

і чоловіків, а також кімнат для догляду за дітьми частіше говорять жінки-

респондентки. 

3. Недостатнє забезпечення повсякденною та польовою формою одягу 

(одностроєм) працівниками НПУ жіночої та чоловічої статі, проблеми з 

якістю форми одягу та невідповідністю її розміру антропометричним 

даним, зазначене зумовлює необхідність купувати, шити або 

припасовувати форму одягу для переважної більшості респондентів обох 

статей. 

4. Надання жінкам чоловічої форми одягу (однострою), що характерно для 

майже 2/3 опитаних жінок. Це загострює потребу купувати (шити) та 

припасовувати виданий одяг саме серед жінок.  

5. Проблеми із наданням службового взуття, які особливо характерні для 

жінок – зокрема, жінки отримують службове взуття набагато рідше за 

чоловіків, і невідповідність розміру взуття – більш актуальна проблема 

саме для жінок. 

6. Жінки не отримують бронежилет, тому що це не передбачено їхніми 

службовими обов’язками (що свідчить про нерівність доступу жінок і 
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чоловіків до виконання різних завдань у НПУ), а 89% жінок отримують 

чоловічий варіант бронежилета. Тому, для більшості жінок актуальною є 

проблема невідповідності розмірів засобів бронезахисту, які їм видають.  

7. Працівників обох статей, яких направляють у відрядження, практично не 

надають засоби особистої гігієни, а якщо надають, то таких засобів 

недостатньо і вони низької якості.  

 

 

2. Національна гвардія України 

 

У межах дослідження було опитано 140 військовослужбовців НГУ (67 жінок 

і 73 чоловіки). За строком служби розподіл між чоловіками і жінками-

респондентами приблизно рівний, зі статистично незначним переважанням жінок 

серед тих, хто має строк служби у системі МВС до 5 років (38 жінок і 34 чоловіків), 

від 10 до 15 років (8 жінок і 6 чоловіків) і від 15 до 20 років (4 жінки і 2 чоловіки) 

та статистично незначним переважанням чоловіків серед тих, хто має строк 

служби в системі МВС від 5 до 10 років (21 чоловік та 15 жінок) і від 20 до 25 

років (3 чоловіки і 2 жінки).  

 Так само, за званням чоловіки переважають серед тих, хто має звання від 

старшини до старшого лейтенанта (18 чоловіків і 6 жінок), від старшого 

лейтенанта до майора (4 жінки і 10 чоловіків) та від майора до полковника (4 

чоловіка, 0 жінок). 



20 

 
 

 

Наявність необхідних приміщень для комфортного та безпечного несення служби 

- 55 із 132 опитаних військовослужбовців (42%) вважають, що у їхньому 

підрозділі є безпечні окремі кімнати для відпочинку для жінок та чоловіків під 

час несення служби (добового наряду). При цьому спостерігається суттєва 

відмінність між часткою чоловіків і жінок, які говорять про наявність окремих 

кімнат: серед чоловіків  – 60%, серед жінок – 23%.  
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Тенденції щодо недостатності безпечних окремих кімнат та значної різниці у 

відповідях жінок та чоловіків характерні і для відповідей на інші запитання про 

окремі приміщення, що мають забезпечувати комфорт при несенні служби. Так, 

про наявність безпечних окремих туалетних кімнат для жінок та чоловіків за 

місцем несення служби говорять 52% респондентів (чоловіків – 71%, жінок – 

30%), у 

гуртожитках – 

49% респондентів 

(чоловіків – 70%, 

жінок – 21%), у 

спортивних залах 

– 43% 

респондентів 

(чоловіків – 64%, 

жінок – 14%), у 

відомчих 

медичних установах – 56% респондентів (чоловіків – 72%, жінок – 33%), у зоні 

ООС – 55% респондентів (чоловіків – 74%, жінок – 32%).  

Приблизно половина респондентів вважає, що окремих туалетних кімнат для 

жінок та чоловіків в їхніх підрозділах недостатньо, але різниця між відповідями 

чоловіків та жінок є дуже значною. Про те, що туалетних кімнат недостатньо за 

місцем несення служби, 

говорять 50 % 

респондентів,  але,  

якщо серед чоловіків 

таких 26%, серед жінок 

– втричі більше – 78%), 

у гуртожитках – 49% 

респондентів (чоловіків 

– 29%, жінок – 78%), у 

спортивних залах – 52% 

респондентів (чоловіків 

– 31%, жінок – 82%), у 

відомчих медичних 
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установах – 43% респондентів (чоловіків – 26%, жінок – 69%), у зоні ООС – 44% 

респондентів (чоловіків – 22%, жінок – 76%). 

Ситуація з наявністю безпечних окремих душових кімнат для жінок та 

чоловіків в підрозділах НГУ є такою: 66% респондентів (48% чоловіків, 86% 

жінок) зазначили про відсутність таких душових кімнат в їхніх підрозділах. Знову 

слід звернути увагу на суттєву різницю у відповідях жінок і чоловіків. 

Відповідно, більшість респондентів жіночої статі визнає, що безпечних 

окремих душових кімнат для жінок та чоловіків недостатньо, в той час як 

більшість чоловіків вважає, що їх достатньо. 80% жінок і 41% чоловіків вважають, 

що безпечних окремих душових кімнат недостатньо за місцем несення служби, 

про недостатність таких кімнат у гуртожитках говорять 82% жінок і 39% 

чоловіків, у спортивних залах – 81% жінок і 38% чоловіків, у відомчих медичних 

установах – 82% жінок і 38% чоловіків, і в зоні ООС – 86% жінок і 36% чоловіків.  

 

Також питанням, яке потребує вирішення є наявність у підрозділах НГУ 

безпечних окремих кімнат для переодягання для жінок та чоловіків. Про 

наявність таких кімнат в їхніх підрозділах говорять 25% жінок і 64% чоловіків. 

Водночас, у відповіді на цьому питанні чоловіки є більш солідарними з 

жінками. Різниця в їхніх відповідях зберігається, проте вона не така суттєва, як у 

відповідях на попередні запитання. Переважна більшість респондентів жіночої 

статі визнає, що безпечних окремих кімнат для переодягання для жінок та 
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чоловіків недостатньо. 64% жінок і 54% чоловіків вважають, що безпечних 

окремих кімнат для переодягання недостатньо за місцем несення служби, про 

недостатність таких кімнат у гуртожитках говорять 82% жінок і 69% чоловіків, у 

спортивних залах – 80% жінок і 70% чоловіків, у відомчих медичних установах – 

76% жінок і 64% чоловіків, і в зоні ООС – 79% жінок і 65% чоловіків. 

 

Більше половини респондентів - 61% 

(чоловіків – 72%, жінок – 48%) зазначили 

про наявність у їхньому підрозділі 

спортивних залів, якими можуть 

користуватися як жінки, так і чоловіки.  

 

Знову звертає на себе увагу різниця 

між відповідями чоловіків і жінок. 

Можливо, така різниця пов’язана з тим, що 

військовослужбовці НГУ чоловічої статі 

краще забезпечені окремими кімнатами для 

відпочинку, переодягання, туалетними та 

душовими кімнатами, ніж 

військовослужбовці жіночої статі. Інша 

гіпотеза – чоловіки частіше дають ствердну 
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відповідь на запитання про наявність безпечних окремих кімнат для чоловіків і 

жінок, тому що менше звертають увагу на відсутність таких кімнат саме для 

жінок. 

Жоден респондент не зазначив про наявність у їхньому підрозділі 

дитячих куточків/ кімнат.  

При цьому слід зазначити, що 29% респондентів (чоловіків – 29%, жінок – 

28%) мають потребу в тому, щоб іноді приводити дитину до місця несення 

служби, щоб за нею було забезпечено догляд протягом певного часу, поки вони 

виконують службові обов’язки (наприклад, у дитячій ігровій кімнаті). Прикметно, 

що практично немає різниці між часткою чоловіків і часткою жінок, які ствердно 

відповіли на це запитання.  

Окрім цього, 29% – це достатньо великий показник, щоб визнати, що значна 

частка чоловіків також визнають таку потребу в контексті забезпечення догляду 

за своїми дітьми та поєднанні службових та сімейних обов’язків. 

Речове забезпечення особового складу НГУ   

63% респондентів (77% чоловіків, 47% жінок) забезпечені у повному обсязі 

повсякденною формою одягу для носіння під час виконання службових 

обов'язків. Різниця між забезпеченістю повсякденною формою одягу чоловіків і 

жінок є значною та вимагає уваги та відповідних рішень. 

Більшість з опитаних чоловіків (86%) забезпечені чоловічим зразком 

повсякденної форми одягу (ще 14% – унісекс), щодо жінок - ситуація складніша: 

предметами повсякденної форми одягу жіночого зразку забезпечені лише 3% (2 з 

64 респондентів), 39% - унісекс, а решта 58% -  мають чоловічу повсякденну 

форму одягу. 
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Подібна тенденція спостерігається і у відповідях на запитання про 

конкретні предмети речового майна .  

Так, 62% респондентів (61% чоловіків, 64% жінок) забезпечені сорочкою до 

повсякденної форми одягу. Але якщо 82% чоловіків мають чоловічий зразок 

сорочки (ще 18% – унісекс), то жінки-респондентки отримують різні варіанти 

сорочки: жіночий – 3%, унісекс – 19%, решта жінок мають чоловічий зразок 

сорочки – 78%.  

Про забезпечення брюками до повсякденної форми одягу повідомили 82% 

респондентів (83% чоловіків, 80% жінок). 75% чоловіків отримали чоловічий 

зразок брюк, 25% – унісекс. При цьому жодна респондентка не має жіночого 

зразка брюк, унісекс мають 21%, чоловічий зразок – 79%.  

9% жінок також отримали спідницю до повсякденної форми одягу. 
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Жінки суттєво переважають серед респондентів, яким потрібно було 

звертатися додатково за послугами до кравців з метою вдосконалення (ушиття, 

підгонки, припасування) предметів повсякденної форми одягу (84% жінок і 65% 

чоловіків), зважаючи в тому числі і на те, що значна частка жінок не отримала 

предмети форми одягу, що відповідали б їх антропометричним даним.  

Окрім того, 68% жінок і 46% чоловіків не задовольняє якість пошиття 

повсякденної форми одягу. 

91% респондентів (88% чоловіків, 95% жінок) зазначають, що забезпечені 

польовою формою одягу. Варто відмітити, що у відповідях як чоловіки, так і 

жінки повідомляють про забезпечення предметами польової форми одягу 

чоловічого зразка (чоловіки - 73%, жінки – 73%) або унісекс ( 27% - чоловіки та 

27% - жінок). 

 

9%

0%

21%

79%

80%

3%

19%

78%

64%

25%

75%

82%

18%

82%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Забезпечені спідницями

Забезпечені брюками жіночого зразка

Забезпечені брюками "унісекс"

Забезпечені брюками чоловічого зразка

Забезпечені брюками

Забезпечені сорочкою жіночого зразка

Забезпечені сорочкою "унісекс"

Забезпечені сорочкою чоловічого зразка

Забезпечені сорочкою до повсякденної форми

Забезпечення респондентів НГУ окремими 
елементами форми

Чоловіки Жінки



27 

 
 

 
 

Відтак, відповідаючи на запитання про проблемні питання щодо 

забезпечення предметами польової форми одягу, жінки-респондентки переважно 

говорили про надання їм предметів польової форми одягу чоловічого зразка (50% 

від тих, хто відповіли на це запитання) та розмірів, які не відповідають їх 

антропометричним даним (33%). Для чоловіків-респондентів -  це якість тканини 

(55%) і, також, невідповідність отриманих предметів речового майна їх 

антропометричним даним (45%). 

Якщо аналізувати проблемні питання речового забезпечення особового 

складу НГУ, то переважна більшість респондентів повідомляє, що вони купували 

(шили) за власні кошти будь-який предмет повсякденної, польової чи спеціальної 

форми одягу (89% жінок і 63% чоловіків), так як не були забезпечені необхідним 

(44% жінок, 44% чоловіків) або предметами форми одягу відповідного розміру 

(54% чоловіків, 37% жінок). Ще 19% жінок відповіли, що купували або шили 

предмети форми одягу за власні кошти через те, що їх забезпечують предметами 

форми одягу чоловічого зразка. 
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Службове взуття було видане 94% респондентів (98% чоловіків і 89% 

жінок). Опитані у своїх відповідях повідомляють про такі проблеми щодо взуття, 

яке отримали:  тверда підошва (33%  з тих жінок, хто відповів на це запитання та 

27% чоловіків), 

незручність/важкість (32% - 

жінки) та якість матеріалу (45% - 

чоловіки). 

Забезпечення особового 

складу НГУ елементами 

індивідуального бронезахисту 

(бронежилетами, касками)   

 

Переважна більшість респондентів (87% респондентів, 85% жінок, 89% 

чоловіків) отримують бронежилет для тимчасового використання (під час 

несення служби, навчань, тощо). Інші респонденти (15% жінок, 11% чоловіків) не 

отримують бронежилет, хоча це передбачено їхніми службовими обов’язками. 

Респонденти зазначили у відповідях, що отримували бронежилети 

чоловічого зразка (з їх слів) (86 % - жінок та 100% - чоловіки).  
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Відповідно, серед жінок значна частка тих, на відміну від чоловіків, хто 

повідомив про невідповідність розміру бронежилету, який їм видають на 

тимчасове користування (34% - жінки, 99 % - чоловіки). 

 
Така ж тенденція має місце і щодо касок, які видаються на тимчасове 

користування. Каски отримують 100% жінок і 100% чоловіків, але якщо 96% 

чоловіків отримують каску, яка відповідає окружності їх голови, для жінок такий 

показник становить лише 52%. 

Забезпечення особового складу НГУ засобами особистої гігієни  

Працівникам, яких направляють у відрядження для виконання службових 

завдань не за місцем проживання (наприклад, у зону ООС), майже не надають 

засоби особистої гігієни, зокрема, ватно-гігієнічну продукцію, паперову 

продукцію, засоби особистої гігієни тощо. Про те, що такі засоби отримували, 

повідомили лише 8% респондентів (11% чоловіків, 2% жінок). При цьому всі, хто 

отримували засоби особистої гігієни, зазначили про їх недостатню кількість, і 86% 

- про їх низьку якість. 

Серед інших проблем, пов'язаних з інфраструктурою, обладнанням та 

речовим забезпеченням, респонденти також називали: непрактичність носіння 

повсякденної форми одягу, вага засобів бронезахисту (на це вказували жінки), 

відсутність засобів для провітрювання (кондиціонерів), ненадання компенсації 

часу після участі в заходах з бойової тривоги, відсутність умов для жінок, що 

несуть службу у добових нарядах (жіночий туалет тільки у штабі частини). Серед 

пропозицій – дозволити купувати за власні кошти та носити взуття, краще 

забезпечувати військовослужбовців НГУ формою. 
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Висновки 

За результатами проведеного аналізу інфраструктурних умов та матеріально-

технічного забезпечення в Національній гвардії України пропонуємо: 

 

1. Врахувати потреби жінок та чоловіків на етапі планування будівництва 

та/або перепланування об’єктів інфраструктури НГУ так, як більша частка 

жінок-респондентів зазначила про недостатню кількість окремих та 

безпечних службових приміщень (кімнат для відпочинку  особового складу, 

санітарних приміщень (туалетів, душових кімнат, приміщень для 

переодягання), спортивних залів (в т. ч. кімнат для заняття фізичними 

вправами та спортом), на відміну від чоловіків-респондентів.  

2. Вивчити та опрацювати питання щодо створення дитячих куточків/ кімнат 

або альтернативних варіантів для догляду за дитиною (28% респондентів 

зазначили, що існує потреба догляду за дитиною у службовий час) з метою 

поєднання сімейних та службових обов’язків. 

3. Взяти до уваги питання забезпечення особового складу НГУ (як чоловіків 

так і жінок) предметами повсякденної та польової форм одягу під час 

прийняття рішень. Разом з тим необхідно: 

• якісно опрацьовувати відомості потреб речового майна по розмірам  

військовослужбовців у підрозділах НГУ з метою подальшого 

врахування цих даних під час складання річного плану закупівель 

речового майна НГУ; 

• опрацювати питання щодо створення зразку польової форми одягу 

для військовослужбовців-жінок з урахуванням їх антропометричних 

даних та відповідною розмірною сіткою для жінок (жінки переважно 

отримують  форму одягу чоловічого зразка – 86%, унісекс – 27%); 

• розглянути питання щодо удосконалення взуття стосовно його 

функціональності та зручності (звертаючи увагу на якість матеріалу, 

вагу, підошву тощо) та в подальшому закупівлі/розробки всіх видів 

взуття з урахуванням потреб особового складу (в тому числі і жіночих 

зразків). 

4. Якісно опрацьовувати відомості потреб засобів індивідуального 

бронезахисту (бронежилетів, касок) військовослужбовців НГУ та 

враховувати дану інформацію під час планування закупівлі засобів 
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індивідуального бронезахисту (так, як респонденти зазначають про 

невідповідність розміру бронежилетів (34% жінок, 1% чоловіків) та касок 

(46% жінок, 4% чоловіків).  

5. Опрацювати питання щодо створення зразку-еталону бронежилету для 

військовослужбовців-жінок (від 1-го до 6-го класу захисту), враховуючи їх 

антропометричні дані з подальшою його апробацією та закупівлею (спільно 

з фахівцями логістичного забезпечення та  співпраця з розробниками та 

виробниками). 

6. Розглянути питання грошової компенсації (за наявності цільового 

фінансування) щодо забезпечення особового складу засобами особистої 

гігієни під час виконання службово-бойових завдань (зокрема ватно-

гігієнічна, паперова продукція, засоби особистої гігієни, тощо) так, як лише 

8% респондентів зазначають, що їх забезпечують такими засобами але 

вказують на їх низьку якість. 

 

3. Адміністрація Державної прикордонної служби України 

 

 У межах дослідження було опитано 300 працівників та військовослужбовців 

Державної прикордонної служби України (142 - жінки і 158 - чоловіків). За 

строком служби розподіл між чоловіками і жінками-респондентами приблизно 

рівний, зі статистично незначним переважанням жінок серед тих, хто має строк 

служби в системі МВС до 5 років (81 жінка і 76 чоловіків) та статистично 

незначним переважанням чоловіків серед тих, хто має строк служби в системі 

МВС від 5 до 10 років (31 чоловік і 28 жінок), від 10 до 15 років (24 чоловіки та 

17 жінок) і від 20 до 25 років (10 чоловіків і 3 жінки). Аналогічно, за званням жінки 

переважають серед тих, хто має звання між молодшого сержанта до старшини (92 

жінки і 81 чоловік), а чоловіки – серед усіх інших груп: від старшини до старшого 

лейтенанта (60 чоловіків і 45 жінок), від старшого лейтенанта до майора (11 

чоловіків і 2 жінки) та від майора до полковника (6 чоловіків і 3 жінки). 



32 

 
 

 

Наявність необхідних приміщень для комфортного та безпечного несення служби 

137 із 300 опитаних респондентів (46%) вважають, що у їхньому підрозділі є 

безпечні окремі кімнати для відпочинку для жінок та чоловіків під час несення 

служби (добового наряду). При цьому спостерігається відмінність між часткою 

чоловіків і жінок, які говорять про наявність окремих кімнат: серед чоловіків – 

52%, серед жінок – 40%.  

 
Недостатність безпечних окремих кімнат та певної різниці у відповідях жінок 

і чоловіків характерні і для відповідей на інші запитання про окремі приміщення, 

що мають забезпечувати комфорт при несенні служби.  
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Так, про наявність безпечних окремих туалетних кімнат для жінок та 

чоловіків за місцем несення служби говорять 54% респондентів (чоловіків – 54%, 

жінок – 54%), у гуртожитках – 38% респондентів (чоловіків – 43%, жінок – 30%), 

у спортивних залах – 28% респондентів (чоловіків – 30%, жінок – 25%), у відомчих 

медичних установах – 48% респондентів (чоловіків – 47%, жінок – 49%), у зоні 

ООС – 45% респондентів (чоловіків – 38%, жінок – 55%). 

Більше половини респондентів вважає, що окремих туалетних кімнат для 

жінок та чоловіків в їхніх підрозділах недостатньо, і частка чоловіків, які так 

думають, є дещо вищою за відповідну частку (для більшості місць, про які йде 

мова). Так, про те, що туалетних кімнат недостатньо за місцем несення служби, 

говорять 46% респондентів (чоловіків –48%, жінок – 44%), у гуртожитках – 60% 

респондентів (чоловіків – 63%, жінок – 56%), у спортивних залах – 62% 

респондентів (чоловіків – 66%, жінок – 55%), у відомчих медичних установах – 

63% респондентів (чоловіків – 71%, жінок – 53%), у зоні ООС – 56% респондентів 

(чоловіків – 55%, жінок – 56%). 
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Ситуація з наявністю безпечних окремих душових кімнат для жінок та 

чоловіків в підрозділах АДПСУ є суттєво гострішою. 68% респондентів (61% 

чоловіків, 75% жінок) говорять про відсутність таких душових кімнат в їхніх 

підрозділах. Слід звернути увагу на різницю у відповідях жінок і чоловіків. 

Майже однакова кількість респондентів жіночої і чоловічої статі визнають, 

що безпечних окремих душових кімнат для жінок та чоловіків недостатньо. Так, 

67% жінок і 63% чоловіків вважають, що безпечних окремих душових кімнат 

недостатньо за місцем несення служби, про недостатність таких кімнат у 

гуртожитках говорять 62% жінок і 66% чоловіків, у спортивних залах – 64% жінок 

і 66% чоловіків, у відомчих медичних установах – 64% жінок і 66% чоловіків, і в 

зоні ООС – 60% жінок і 64% чоловіків. 
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Також проблемною ситуація з наявністю в підрозділах АДПСУ безпечних 

окремих кімнат для переодягання для жінок та чоловіків. Про наявність таких 

кімнат в їхніх підрозділах говорять 37% жінок-респондентів і 41% чоловіків-

респондентів. 

У відповіді на цьому питанні чоловіки є солідарними з жінками. Різниця в 

їхніх відповідях є незначною. Більшість респондентів і жіночої, і чоловічої статі 

визнає, що безпечних окремих кімнат для переодягання для жінок та чоловіків 

недостатньо. 54% жінок і 54% чоловіків вважають, що безпечних кімнат для 

переодягання недостатньо за місцем несення служби, про недостатність таких 

кімнат у гуртожитках говорять 60% жінок і 59% чоловіків, у спортивних залах – 
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61% жінок і 64% чоловіків, у відомчих медичних установах – 61% жінок і 59% 

чоловіків, і в зоні ООС – 65% жінок і 61% чоловіків. 

Переважна більшість респондентів (68% жінок, 63% чоловіків) говорять про 

відсутність у їхньому підрозділі спортивних залів, якими можуть користуватися 

як жінки, так і чоловіки.  

Знову звертає на себе увагу практична відсутність різниці між відповідями 

чоловіків і жінок. Це може свідчити про те, що інфраструктурні умови для несення 

служби працівниками та військовослужбовцями ДПСУ жіночої і чоловічої статі є 

приблизно рівними. 

Мінімальна кількість респондентів (2% чоловіків, 2% жінок) говорять про 

наявність у їхньому органі/підрозділі дитячих ігрових кімнат.  

При цьому 30% респондентів 

(чоловіків – 19%, жінок – 41%) мають 

потребу в тому, щоб іноді приводити 

дитину до місця несення служби, щоб за 

нею було забезпечено догляд протягом 

певного часу, поки вони виконують 

службові обов’язки (наприклад, у дитячій 

ігровій кімнаті). 

 З одного боку, у цьому випадку 

статистично значуща різниця між часткою чоловіків і часткою жінок, які ствердно 

відповіли на це запитання, підтверджує гіпотезу про те, що піклування про дітей 

досі вважається прерогативою жінок, навіть якщо жінки проходять службу в 

ДПСУ. З іншого боку, 19% – це достатньо великий показник, щоб погодитись, що 

значна частка чоловіків також визнають таку потребу в контексті забезпечення 

догляду за своїми дітьми. 

Речове забезпечення працівників та військовослужбовців АДПСУ жіночої та 

чоловічої статі  

52% респондентів (55% чоловіків, 48% жінок) забезпечені у повному обсязі 

повсякденною формою одягу для носіння під час виконання службових 

обов'язків. Як бачимо, різниця між забезпеченістю повсякденною формою одягу 

чоловіків і жінок є помітною, але не критичною. 

Водночас, якщо більшість чоловіків (68%) забезпечені чоловічим зразком 

повсякденної форми одягу (ще 32% – унісекс), для жінок ситуація складніша: 

19%

41%

Необхідність респондентів АДПСУ 
приводити дітей до місця несення 

служби (забезпечення дитячою 
кімнатою)

Чоловіки Жінки
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жіночою формою одягу забезпечені лише 20%, унісекс – 48%, а решта 32% мають 

чоловічу повсякденну форму одягу. 

 
Подібна тенденція спостерігається і у відповідях на запитання про конкретні 

предмети форми одягу.  

Так, 49% респондентів (51% чоловіків, 46% жінок) забезпечені сорочкою до 

повсякденної форми одягу, але якщо 69% чоловіків мають чоловічий зразок 

сорочки (ще 31% – унісекс), жінки отримують різні варіанти сорочки: жіночий – 

19%, унісекс – 51%, решта жінок мають чоловічий зразок сорочки – 40%.  

Брюками до повсякденної форми одягу забезпечені 53% респондентів (57% 

чоловіків, 49% жінок). 67% чоловіків отримали чоловічий зразок брюк, 33% – 

унісекс. При цьому 19% жінок мають жіночий зразок брюк, унісекс мають 55%, 

чоловічий зразок – 26%.  

23% жінок також отримали спідницю до повсякденної форми одягу. 
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формою одягу

Чоловіки Жінки



38 

 
 

 
Зважаючи на те, що значна частка жінок не отримали жіночий зразок форми 

одягу, жінки також суттєво переважають серед респондентів, яким потрібно було 

звертатися додатково за послугами до кравців з метою вдосконалення 

(припасування) цієї форми: це робили 62% жінок і 53% чоловіків.  

Окрім того, 54% жінок і 46% чоловіків не задовольняє якість пошиття 

повсякденної форми одягу. 

89% респондентів (87% чоловіків, 90% жінок) забезпечені польовою 

формою одягу. Так само, як з повсякденною формою одягу, якщо чоловіки 

переважно отримують чоловічий (65%) зразок цієї форми або унісекс (35%), жінки 

майже не мають 

жіночого зразка 

форми (6%). 

Натомість їм 

видають форму 

зразка унісекс 

(54%) або 

чоловічий 

зразок (40%). 
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Відтак, відповідаючи на запитання про проблемні питання стосовно 

польової форми одягу, жінки-респондентки переважно говорили про надання їм 

чоловічого варіанту форми (28% від тих, хто відповіли на це запитання) та про 

невідповідність розміру форми до їх антропометричних даних (41%). Для 

чоловіків основними проблемними питаннями є якість тканини (47%) та 

невідповідність розміру їх антропометричним даним (53%). 

Отже, переважній більшості респондентів доводилося купувати (шити) за 

власні кошти будь-який елемент повсякденної, польової чи спеціальної форми 

одягу – це доводилося робити 76% жінок і 74% чоловіків. 

Основними причинами цього респонденти називають те, що їх не 

забезпечували необхідним (32% жінок, 42% чоловіків) або їм не підходив розмір 

(56% чоловіків, 51% жінок). Ще 17% жінок змушені були купувати або шити одяг 

за власні кошти через те, що їм надали форму одягу чоловічого зразка. 
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Службове взуття було 

видане 88% респондентів (89% 

чоловіків і 87% жінок). Жінки 

називали такі основні проблеми 

щодо виданого їм взуття: 

невідповідність розміру (36% з 

тих, хто відповів на це запитання) 

та незручність/важкість (34%). 

Для чоловіків основними 

проблемами є низька якість 

матеріалу (42%) і незручність/важкість (28%) 

Забезпечення працівників та військовослужбовців АДПСУ індивідуальними 

елементами бронезахисту (бронежилетами та касками) 

Переважна більшість респондентів (81% респондентів, 75% жінок, 87% 

чоловіків) отримують бронежилет на тимчасове використання (під час несення 

служби, навчань, тощо). При цьому частка жінок, які не отримують бронежилет, 

тому що це не передбачено їхніми службовими обов’язками (20%) суттєво вища, 

ніж частка чоловіків (11%), які не отримують бронежилет з цієї причини.  

Серйозною проблемою є те, що 92% жінок (108 зі 118) отримали чоловічий 

варіант бронежилета. 97% чоловіків (134 зі 138) отримали чоловічий варіант. 

Відповідно, серед жінок значно вища частка тих, для кого бронежилет не 

відповідає їхньому розміру (46%). Для чоловіків цей показник становить 15%. 
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Така ж тенденція має місце і щодо видання касок, які видаються на 

тимчасове використання (під час виконання службово-бойових завдань, 

проведення занять тощо). Каски отримують 84% жінок і 93% чоловіків, але якщо 

81% чоловіків мають каску, яка відповідає їхньому розміру голови, для жінок 

такий показник становить лише 64%. 

Забезпечення працівників та військовослужбовців АДПСУ засобами гігієни 

Тим, кого направляють у відрядження для виконання службових завдань не 

за місцем проживання (наприклад, у зону ООС), переважно не надають засоби 

особистої гігієни, зокрема, ватно-гігієнічну продукцію, паперову продукцію, 

засоби жіночої гігієни. Такі засоби отримували лише 16% респондентів (18% 

чоловіків, 13% жінок). При цьому і 80% жінок і 64%чоловіків (з-поміж тих, кому 

видають такі засоби) говорять про їх низьку якість. 

Серед інших проблем, пов'язаних з інфраструктурою, обладнанням та 

речовим забезпеченням, респонденти також називали зламані крани та забиті 

водостоки. 

Висновки 

За результатами аналізу інфраструктурних умов, обладнання та речового 

забезпечення в Адміністрації Державної прикордонної служби України були 

отримані такі висновки: 

1. Недостатня кількість приміщень для комфортного та безпечного несення 

служби працівниками та військовослужбовцями Державної прикордонної 

служби України  жіночої і чоловічої статі, а саме: мала кількість безпечних 

окремих душових кімнат; кімнат для переодягання; кімнат для 

відпочинку; туалетних кімнат для жінок і чоловіків, спортивних залів та 

кімнат для догляду за дітьми. 

2. Відсутність дитячих ігрових кімнат, хоча 30% респондентів відповіли, що 

мають відповідну потребу. Слід зазначити, що потребу у забезпеченні 

приміщень для дитячих ігрових кімнат відмітили 19% респондентів-

чоловіків.  

3. Аналіз відповідей респондентів показав, що жінки не отримують в 

достатній кількості жіночу форму одягу, зазвичай вони отримують 

чоловічу форму одягу, ще частіше – унісекс. Забезпечені повсякденною 

формою одягу 52% респондентів, а польовою формою одягу – 89%. Слід 

відмітити, що на сьогоднішній день у Державній прикордонній службі 
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України відсутні зразки жіночої польової форми одягу (форма розроблена 

виключно за чоловічими лекалами), спеціальна форма одягу є унісекс. 

4. Проблеми з необхідністю купувати, шити або припасовувати одяг, погана 

якість та невідповідність розмірів висловили респонденти обох статей 

(жінки 76%) та чоловіки (74%). 

5. Практична відсутність різниці між відповідями чоловіків і жінок 

спостерігається і щодо повсякденної та польової форми одягу. Єдиний 

виняток – жінкам не видають форму одягу відповідно до їх статі, а у 

чоловіків такої проблеми немає. 

6. Слід зазначити, що доступне взуття було видане переважній більшості 

жінок і чоловіків. Але основними проблемами для жінок є невідповідність 

розміру, незручність та важкість носіння взуття. Для чоловіків - низька 

якість матеріалу, та незручність/важкість. 

7. Значною проблемою є надання засобів бронезахисту жінкам. Слід 

зауважити, що 92% респондентів-жінок отримують чоловічий варіант 

бронежилета. Тому, проблема невідповідності розмірів засобів 

бронезахисту, є досить актуальною для служби речового забезпечення 

АДПСУ. На сьогоднішній день на озброєнні Державної прикордонної 

служби України наявні бронежилети виключно чоловічого зразка, 

бронежилети жіночого зразка не закуповувалися, оскільки відсутні у 

виробництві. 

8. При направленні працівників АДПСУ обох статей у відрядження,  їм 

практично не надають засоби особистої гігієни, навіть якщо надають, то 

засобів недостатньо, та вони низької якості.  

  

4. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

 

У межах дослідження було опитано 100 рядового та начальницького складу 

служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(50 жінок і 50 чоловіків). За строком служби розподіл між респондентами 

чоловіками і жінками приблизно рівний, зі статистично незначним переважанням 

жінок серед тих, хто має строк служби в системі ДСНС від 20 до 25 років (10 жінок 

і 8 чоловіків) та статистично незначним переважанням чоловіків серед тих, хто 

має строк служби в системі ДСНС від 15 до 20 років (11 чоловіків та 7 жінок). 
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Приблизно рівними є кількість жінок і чоловіків-респондентів, що мають стаж 

служби до 5 років (6 чоловіків і 7 жінок), від 5 до 10 років (13 чоловіків і 14 жінок) 

і від 10 до 15 років (12 чоловіків і 12 жінок). Так само, за званням жінки 

переважають серед тих, хто має звання між молодшого сержанта до старшини (13 

жінок і 5 чоловіків), а чоловіки – серед тих, хто має звання від старшини до 

старшого лейтенанта (17 чоловіків і 10 жінок). 17 жінок і 17 чоловіків мають 

звання від старшого лейтенанта до майора, і 10 чоловіків і 11 жінок – від майора 

до полковника. 

 

 
Наявність необхідних приміщень для комфортного та безпечного несення служби 

83 із 100 опитаних респондентів (83%) вважають, що у їхньому підрозділі є 

безпечні окремі кімнати для відпочинку для жінок та чоловіків під час несення 

служби (добового наряду). При цьому спостерігається незначна відмінність між 

часткою чоловіків і жінок, які говорять про наявність окремих кімнат: серед 

чоловіків це 80%, серед жінок – 86%.  
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Тенденції щодо наявності безпечних окремих кімнат та статистично 

незначущої різниці у відповідях жінок і чоловіків характерні і для відповідей на 

інші запитання про окремі приміщення, що мають забезпечувати комфорт при 

несенні служби. Так, про наявність безпечних окремих туалетних кімнат для 

жінок та чоловіків за місцем несення служби говорять 81% респондентів 

(чоловіків – 80%, жінок – 82%), у гуртожитках – 80% респондентів (чоловіків – 

80%, жінок – 80%), у 

спортивних залах – 30% 

респондентів (чоловіків – 

30%,жінок – 30%), у 

відомчих медичних 

установах – 48% 

респондентів (чоловіків – 

48%, жінок – 48%), у зоні 

ООС – 36% респондентів 

(чоловіків – 34%, жінок – 

38%). Загалом, окремі 

туалетні кімнати наявні у переважній більшості гуртожитків та місць несення 

служби, в той час, як у спортивних залах, відомчих медичних установах та зоні 

ООС їх недостатньою 

Така сама тенденція спостерігається і щодо оцінки достатності окремих 

туалетних кімнат. Загалом, більше половини респондентів вважає, що окремих 
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туалетних кімнат для жінок та чоловіків в їхніх підрозділах недостатньо. Так, про 

те, що туалетних кімнат недостатньо за місцем несення служби, говорять 22% 

респондентів (чоловіків – 22%, жінок – 22%), у гуртожитках – 78% респондентів 

(чоловіків – 80%, жінок – 76%), у спортивних залах – 64% респондентів (чоловіків 

– 68%, жінок – 60%), у відомчих медичних установах – 55% респондентів 

(чоловіків – 64%, жінок – 46%), у зоні ООС – 69% респондентів (чоловіків – 76%, 

жінок – 62%).  

 

Ситуація з наявністю безпечних окремих душових кімнат для жінок та 

чоловіків в підрозділах ДСНС є подібною. 64% респондентів (66% чоловіків, 62% 

жінок) говорять про наявність таких душових кімнат в їхніх підрозділах.  

Знов-таки, ситуація з душовими є кращою за місцем несення служби, і 

гіршою – в гуртожитках, у спортивних залах, відомчих медичних установах та в 

зоні ООС. Так, 64% жінок і 74% чоловіків вважають, що безпечних окремих 

душових кімнат достатньо за місцем несення служби, а про недостатність таких 

кімнат у гуртожитках говорять 80% жінок і 78% чоловіків, у спортивних залах – 

62% жінок і 64% чоловіків, у відомчих медичних установах – 58% жінок і 62% 

чоловіків, і в зоні ООС – 64% жінок і 70% чоловіків. Звертає на себе увагу 

подібність відповідей жінок і чоловіків. 
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Також відносно хорошою є ситуація з наявністю в підрозділах ДСНС 

безпечних окремих кімнат для переодягання для жінок та чоловіків. Про 

наявність таких кімнат в їхніх підрозділах говорять 74% жінок і 82% чоловіків. 

У цьому питанні спостерігається несуттєва відмінність між відповідями 

чоловіків і жінок. Більшість респондентів і жіночої, і чоловічої статі визнає, що 

безпечних окремих кімнат для переодягання для жінок та чоловіків недостатньо. 

З числа опитаних - 54% жінок і 66% чоловіків зазначили, що за місцем несення 

служби кількість таких кімнат є недостатньою. В той час як про недостатність 

таких кімнат у гуртожитках говорять 78% жінок і 74% чоловіків, у спортивних 

залах – 62% жінок і 64% чоловіків, у відомчих медичних установах – 58% жінок і 

58% чоловіків, і в зоні ООС – 64% жінок і 64% чоловіків. 
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Більшість респондентів (57%, у т.ч 48% жінок, 66% чоловіків) говорять про 

наявність у їхньому підрозділі спортивних залів, якими можуть користуватися 

як жінки, так і чоловіки.  

Мінімальна кількість респондентів 

(2% чоловіків, 0% жінок) говорять про 

наявність у їхньому підрозділі дитячих 

ігрових кімнат.  

При цьому 18% респондентів 

(чоловіків – 18%, жінок – 18%) мають 

потребу в тому, щоб іноді приводити 

дитину до місця несення служби, щоб за 

нею було забезпечено догляд протягом 

певного часу, поки вони виконують службові обов’язки (наприклад, у дитячій 

ігровій кімнаті).  

Забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту 

жіночої та чоловічої статі форменим одягом 

Лише 43% респондентів (42% чоловіків, 44% жінок) забезпечені у повному 

обсязі повсякденним форменим одягом для носіння під час виконання 

службових обов'язків. Таким чином, різниця між забезпеченістю повсякденним 

форменим одягом чоловіків і жінок є незначною.  
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Майже всі чоловіки-респонденти (96%) забезпечені чоловічим зразком 

повсякденного форменого одягу (ще 2% – унісекс). Натомість, лише 62% жінок-

респонденток отримали жіночий формений одяг, ще 10% мають форму унісекс, а 

28% – чоловічий повсякденний формений одяг.  

 
У контексті забезпеченості конкретними предметами повсякденного 

форменого одягу спостерігаються неоднорідні тенденції.  

Так, 63% респондентів (62% чоловіків, 64% жінок) забезпечені сорочкою до 

повсякденного форменого одягу, при чому всі чоловіки мають чоловічий зразок 

сорочки, а всі жінки – жіночий.  

Штанами до форменого одягу забезпечені 64% респондентів (64% чоловіків, 

64% жінок). 93% чоловіків отримали чоловічий зразок штанів, 7% – унісекс. При 

цьому лише 10% жінок мають жіночий зразок штанів, унісекс мають 55%, 

чоловічий зразок – 35%.  

82% жінок також отримали спідницю до повсякденного форменого одягу. 

Достатньо хороший рівень забезпеченості повсякденним форменим одягом 

зумовлює те, що переважній більшості осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту (70%, у т.ч. 72% жінок, 68% чоловіків) не потрібно 

було звертатися додатково за послугами до кравців з метою вдосконалення 

(припасування) цієї форми. Якість форми є переважно задовільною. Так, нею 

задоволені 72% жінок і 72% чоловіків. 
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60% респондентів (56% чоловіків, 64% жінок) забезпечені одягу 

повсякденним робочим форменим одягом. Але на відміну від повсякденного 

форменого одягу, частка осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту, які отримали форму унісекс, є найбільшою і серед жінок (61% 

з тих, хто отримав польову форму), і серед чоловіків (67%). Ще 33% чоловіків 

отримали чоловічий зразок повсякденного робочого форменого одягу, а 33% 

жінок – жіночий зразок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

10%

55%

35%

64%

100%

64%

7%

93%

64%

100%

62%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Забезпечені спідницями

Забезпечені брюками жіночого зразка

Забезпечені штанами "унісекс"

Забезпечені штанами чоловічого зразка

Забезпечені штанами 

Забезпечені сорочкою жіночого зразка

Забезпечені сорочкою чоловічого зразка

Забезпечені сорочкою до повсякденної форми

Забезпечення респондентів  ДСНС окремими 
елементами форми

Чоловіки Жінки

33%

61%

64%

67%

33%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Забезпечені формою жіночого зразка

Забезпечені формою "унісекс"

Забезпечені формою чоловічого зразка

Забезпечені формою у повному обсязі

Забезпечення респондентів ДСНС повсякденним 
робочим форменим одягом

Чоловіки Жінки



50 

 
 

Ні жінки, ні чоловіки не говорять про проблемні питання стосовно 

повсякденного робочого форменого одягу. Претензії до неї мають лише 24% 

жінок з тих, хто отримали форму (сума відповідей всіх жінок, які говорять про 

проблемні моменти), причому половина з них зазначають про невідповідність 

розміру. 

Більшості респондентів чоловічої статі (64%) не доводилося купувати (шити) 

за власні кошти будь-який елемент повсякденної, робочої чи спеціальної форми, 

але 52% жінок доводилося це робити. 

Основними причинами цього респонденти і жіночої, і чоловічої статі 

називають те, що їх не забезпечували необхідним (50% жінок, 50% чоловіків). 

Жінки також говорять про те, що їм не підходив розмір (27%) та що їм видавали 

чоловічу форму (23%). 
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Службове взуття було 

видане 74% респондентів (84% 

чоловіків і 64% жінок). Жінки 

називали такі основні 

проблеми щодо виданого їм 

взуття: невідповідність розміру 

(40% з тих, хто відповів на це 

запитання) та низька якість 

матеріалу (25%). Для чоловіків 

основними проблемами є 

низька якість матеріалу (45%) і невідповідність розміру (26%). 

 

Забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту 

жіночої та чоловічої статі окремими елементами індивідуального бронезахисту 

(бронежилетами та касками) 

Переважна більшість респондентів (60% респондентів, 60% жінок, 60% 

чоловіків) не отримують бронежилет на тимчасове використання (під час несення 

служби, навчань, тощо), тому що це не передбачено їхніми службовими 

обов’язками. 20% жінок і 20% чоловіків його отримують. Ще 17% (20% жінок, 

14% чоловіків) не отримують бронежилет через відсутність відповідного розміру.  

Слід зазначити, що всі жінки отримали чоловічий варіант бронежилета, але 

при цьому говорять, що він відповідає їхньому розміру. 
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58% респондентів ДСНС (32% жінок, 78% чоловіків) отримують каски, які 

видаються на тимчасове використання (під час виконання завдань за 

призначенням, проведення занять тощо). Слід відмітити, що для всіх жінок розмір 

каски відповідає їх антропометричним даним, а для чоловіків такий показник 

становить 85%. 

Забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту жіночої та чоловічої статі засобами особистої гігієни 

Наприклад працівників яких направляють у відрядження для виконання 

службових завдань не за місцем проживання (наприклад, у зону ООС), переважно 

не надають засоби особистої гігієни, зокрема, ватно-гігієнічну продукцію, 

паперову продукцію, засоби жіночої гігієни. Такі засоби отримували лише 11% 

респондентів (13% чоловіків, 9% жінок). При цьому 90% респондентів (з тих, хто 

їх отримував) говорять, що ці засоби були належної якості 

Серед інших проблем, пов'язаних з інфраструктурою, обладнанням та 

речовим забезпеченням, респонденти також називали недостатню кількість 

спеціальних приміщень, застарілість обладнання та оргтехніки, часту зміну 

зразків форменого одягу та недостатнє забезпечення формою, комп’ютерною 

технікою та канцелярією. 

 

Висновки 

За результатами аналізу інфраструктурних умов, обладнання та речового 

забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій були 

отримані такі висновки: 

1. Мала кількість безпечних окремих душових кімнат, кімнат для 

переодягання, кімнат для відпочинку, туалетних кімнат для жінок і 

чоловіків. Як правило такі приміщення знаходяться переважно за місцем 

несення служби і частіше відсутні у гуртожитках, спортивних залах, 

відомчих медичних установах та в зоні ООС. 

2. Подібність відповідей жінок і чоловіків про наявність/відсутність та 

достатність різних безпечних та окремих приміщень для комфортного 

несення служби в ДСНС. Це може свідчити про те, що інфраструктурні 

умови для осіб рядового та начальницького складу служби цивільного 

захисту жіночої і чоловічої статі є приблизно рівними. 
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3. Відсутність дитячих ігрових кімнат, хоча 18% респондентів зазначили 

мають відповідну потребу. Слід відмітити, що про таку потребу говорить 

рівна кількість респондентів обох статей. 

4. Забезпечення повсякденним та робочим форменим одягом є досить 

хорошою (43% - жінки, 60% - чоловіки). Слід підкреслити, що більшість 

жінок отримують жіночий зразок форми або унісекс, а не чоловічий. 

5. Відповідно, проблеми з якістю одягу та невідповідністю розміру для осіб 

рядового і начальницького складу служби цивільного захисту жіночої і 

чоловічої статі стоять не настільки гостро, і потреба купувати, шити або 

припасовувати одяг для переважної більшості респондентів обох статей 

(70%) не актуальна. 72% респонденти обох статей задоволені якістю 

форми. 

6. Основними проблемами для жінок щодо виданого їм взуття є 

невідповідність розміру та низька якість матеріалу. Наприклад, чоловіки 

говорять про ті самі проблеми, але низька якість матеріалу для них більш 

важлива, ніж невідповідність розміру. Слід відмітити, що взуття було 

видане переважній більшості жінок і чоловіків (74%, але чоловікам 

частіше, ніж жінкам (84% та 64% відповідно).  

7. Опитані респонденти зазначили, що бронежилети надаються лише 20% 

чоловіків і жінок. Всі жінки отримують чоловічий варіант бронежилета, 

але вони не говорять про невідповідність розміру. Так само, у жінок і у 

чоловіків практично немає претензій до розміру касок. 

8. Респондентам ДСНС обох статей, яких направляють у відрядження, 

практично не надають засоби особистої гігієни, але якщо надають, то 

респонденти задоволені їх якістю.  

 

4. Державна міграційна служба України 

 

Опитування у Державній міграційній службі України не проводилося, 

зважаючи на неактуальність більшості запитань з опитувальника для 

співробітників ДМС.  
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Інформацію для аналізу було отримано шляхом збору даних про наявність 

необхідної кількості безпечних приміщень відповідно до штатної чисельності 

особового складу з дотриманням санітарних норм (окремо для чоловіків та жінок). 

Ця інформація відноситься лише до безпечних приміщень і не включає дані 

про наявність, достатність та якість повсякденної та польової форми одягу, 

службового взуття, бронежилетів, касок та засобів особистої гігієни. 

Наявність необхідних приміщень для комфортної та безпечної роботи 

співробітників ДМС жіночої і чоловічої статі 

У ДМС було проаналізовано наявність таких безпечних приміщень: спальні 

приміщення, туалети, кімнати для вмивання, душові кімнати та кімнати для 

переодягання. Інформація була зібрана центральним апаратом ДМС (м. Київ), 

територіальними органами, пунктами тимчасового перебування іноземців та 

пунктами тимчасового розміщення біженців. 

Так, спальні кімнати для співробітників ДМС є лише в пунктах тимчасового 

перебування іноземців та пунктах тимчасового розміщення біженців. Для жінок 

таких приміщень у пунктах тимчасового перебування іноземців наявні лише 4, 

тому є потреба в додатковому одному; у пунктах тимчасового розміщення 

біженців – 18 (про додаткову потребу інформація відсутня). Для чоловіків: у 

пунктах тимчасового перебування іноземців наявні 5 спальних приміщень, і є 

потреба в додатковому одному приміщенні; у пунктах тимчасового розміщення 

біженців – 17, є потреба в додатковому одному. Отже, потреби в спальних 

приміщеннях і для жінок, і для чоловіків практично повністю задоволені. 

Рівень забезпеченості туалетами для жінок і чоловіків є суттєво нижчим. У 

центральному апараті ДМС є 2 туалети для жінок, в той час потреба становить 14. 

Для чоловіків – 3 та 13 відповідно. У територіальних органах ДМС кількість 

наявних туалетів для жінок складає 596, потреба – 450. Для чоловіків – 485 та 383 

відповідно. Слід звернути увагу, що при тому, що жінок серед співробітників 

ДМС 78,7%, норми щодо кількості туалетів для чоловіків і жінок є практично 

рівними: у центральному апараті – 16 для чоловіків і 16 для жінок (при цьому 

кількість кабінок для чоловіків навіть більша – 26 для чоловіків і 23 для жінок); у 

територіальних органах в усіх областях України для жінок за нормами 

передбачено 1 019 туалетів (і 1 037 кабінок), для чоловіків – 828 туалетів і 1 168 

кабінок).  
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Отже, у будівлі центрального апарату жінки та чоловіки-співробітники 

недостатньо забезпечені туалетами, а в територіальних підрозділах – забезпечені 

більш ніж на 60% (і чоловіки, і жінки). 

У пунктах тимчасового перебування іноземців наявні 30 туалетів для жінок 

(є потреба ще в 9) та 33 туалети для чоловіків (потрібно ще 10). У пунктах 

тимчасового розміщення біженців наявні 16 туалетів для жінок (є потреба в ще 4) 

та 16 туалетів для чоловіків (є потреба в ще 4). Тут ситуація для жінок і чоловіків 

однакова. Рівень забезпеченості туалетами є достатньо високим (однаково і для 

жінок, і для чоловіків). 

Ці тенденції характерні і для рівня забезпеченості кімнатами для вмивання. 

У центральному апараті ДМС є 2 кімнати для вмивання для жінок, в той час 

потреба становить 14. Для чоловіків – 3 та 13 відповідно. У територіальних 

органах ДМС кількість наявних туалетів для жінок складає 307, потреба – 283. 

Для чоловіків – 351 та 282 відповідно. Так само, норми щодо кількості кімнат для 

вмивання для чоловіків і жінок відрізняються на користь чоловіків: у 

центральному апараті – 16 для чоловіків і 16 для жінок; у територіальних органах 

– 590 для жінок (645 кранів) і 633 для чоловіків (777 кранів). Знов-таки, ці норми 

викликають запитання, зважаючи на майже чотириразове переважання жінок 

серед співробітників ДМС. У будівлі центрального апарату жінки та чоловіки-

співробітники недостатньо забезпечені кімнатами для вмивання, а в 

територіальних підрозділах – забезпечені більш ніж на 60% (і чоловіки, і жінки). 

У пунктах тимчасового перебування іноземців наявні 36 кімнат для вмивання 

для жінок (є потреба ще в 14) та 30 кімнат для чоловіків (потрібно ще 11). У 

пунктах тимчасового розміщення біженців наявні 12 кімнат для вмивання для 

жінок (є потреба в ще 4) та 12 кімнат для чоловіків (є потреба в ще 4). Тут ситуація 

для жінок і чоловіків схожа. Рівень забезпеченості кімнатами для вмивання є 

достатньо високим (і для жінок, і для чоловіків). 

У тому, що стосується забезпечення душовими кімнатами, вищезазначені 

тенденції також повторюються. У центральному апараті ДМС душових кімнат 

немає ні для жінок, ні для чоловіків (потреба – 3 душові кімнати для жінок і 2 для 

чоловіків). У територіальних органах ДМС кількість наявних душових кімнат для 

жінок складає 10, потреба – 8. Для чоловіків – 7 та 3 відповідно. Так само, норми 

щодо кількості душових кімнат для чоловіків і жінок є співставними: у 

центральному апараті – 2 для чоловіків і 3 для жінок (причому кабін потрібно 
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порівну – по 3); у територіальних органах – 18 для жінок (18 кабін) і 10 для 

чоловіків (15 кабін). Отже, у будівлі центрального апарату жінки та чоловіки-

співробітники не забезпечені душовими кімнатами, а в територіальних 

підрозділах – жінки забезпечені на 60%, а чоловіки на 70%. 

У пунктах тимчасового перебування іноземців наявні 20 душових кімнат для 

жінок (є потреба ще в 9) та 24 кімнати для чоловіків (потрібно ще 11). У пунктах 

тимчасового розміщення біженців наявні 11 душових кімнат для жінок (є потреба 

в ще 2) та 4 кімнати для чоловіків (є потреба в ще 2). Тут ситуація для жінок і 

чоловіків схожа. Рівень забезпеченості душовими кімнатами є достатньо високим 

(і для жінок, і для чоловіків). 

Те саме стосується і кімнат для переодягання. У центральному апараті 

ДМС кімнат для переодягання немає ні для жінок, ні для чоловіків (потреба – 4 

кімнати для жінок і 2 для чоловіків). У територіальних органах ДМС кількість 

наявних кімнат для переодягання для жінок складає 44, потреба – 40. Для 

чоловіків – 47 та 41 відповідно. Так само, норми щодо кількості кімнат для 

переодягання кімнат для чоловіків і жінок у територіальних органах ДМС є 

співставними: 84 для жінок і 88 для чоловіків. Отже, у будівлі центрального 

апарату жінки та чоловіки-співробітники не забезпечені кімнатами для 

переодягання, а в територіальних підрозділах – жінки забезпечені на 52%, а 

чоловіки на 53%. 

У пунктах тимчасового перебування іноземців наявні 19 кімнат для 

переодягання жінок (є потреба ще в 14) та 26 кімнат для чоловіків (потрібно ще 

19). У пунктах тимчасового розміщення біженців наявні 5 кімнат для 

переодягання для жінок (є потреба в ще 2) та 2 кімнати для чоловіків (є потреба в 

ще 2). Тут ситуація для жінок і чоловіків схожа. Рівень забезпеченості кімнатами 

для переодягання у пунктах тимчасового перебування іноземців становить 

близько 60% і для чоловіків, і для жінок, а у пунктах тимчасового розміщення 

біженців для жінок він є вдвічі вищим, ніж для чоловіків. 

 

Висновки 

За результатами аналізу інфраструктурних умов у Державній міграційній 

службі України були отримані такі висновки: 
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1. Потреби співробітників жіночої та чоловічої статі в спальних 

приміщеннях у пунктах тимчасового перебування іноземців та пунктах 

тимчасового розміщення біженців практично повністю задоволені.  

2. Слід зазначити, що потреби в туалетах та кімнатах для вмивання 

задоволені на 20% або менше, душових кімнат та кімнат для переодягання 

взагалі немає. Ця проблема однаково актуальна і для жінок, і для 

чоловіків.  

В центральному апараті потреби обох статей в туалетах, кімнатах для 

вмивання, душових кімнатах та кімнатах для переодягання для 

співробітників забезпечені недостатньо. 

3. У територіальних органах ДМС, де працює переважна більшість 

співробітників ДМС, потреби співробітників обох статей в туалетах, 

кімнатах для вмивання, душових кімнатах та кімнатах для переодягання 

задоволені в середньому на 60%. 

4. При тому, що жінок серед співробітників ДМС 78,7%, норми щодо 

кількості туалетів, кімнат для вмивання, душових кімнат та кімнат для 

переодягання для чоловіків і жінок є практично рівними, навіть за 

окремими показниками ці норми для чоловіків є вищими. 

5. Рівень забезпеченості спальними приміщеннями, туалетними кімнатами, 

кімнатами для вмивання, для переодягання та душовими кімнатами у 

пунктах тимчасового перебування іноземців та в пунктах тимчасового 

розміщення біженців є доволі високим (у середньому від 60% до 90%) і 

для жінок, і для чоловіків. 

 

Загальні висновки 

 

Загалом у всіх чотирьох центральних органах виконавчої влади, діяльність 

яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ та Національній гвардії України спостерігаються схожі 

тенденції щодо забезпечення працівників чоловічої та жіночої статі 

інфраструктурними умовами. Відмінності між ЦОВВ викликані специфікою 

організації роботи/служби та не мають принципового значення для цілей цього 
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аналізу. Враховуючи це, загальні висновки не містять порівнянь різних ЦОВВ та 

Національної гвардії України.  

Отже, загальна тенденції щодо покращення інфраструктурних умов та 

матеріально-технічного забезпечення, а також забезпечення гендерної рівності в 

цьому контексті, є такими: 

1. Приміщень для комфортного та безпечного несення служби/роботи 

військовослужбовцями та/або працівниками ЦОВВ та НГУ жіночої та 

чоловічої статі загалом недостатньо. Зокрема, мова йде про недостатність 

безпечних окремих душових кімнат, кімнат для вмивання, кімнат для 

переодягання, кімнат для відпочинку, туалетних кімнат для жінок і 

чоловіків, спортивних залів та кімнат для догляду за дітьми.  

У різних ЦОВВ та НГУ ці показники для різних видів приміщень та кімнат 

коливаються від 30% до 80%. Очевидно, що це знижує комфорт та безпеку 

працівників та/або військовослужбовців, задоволеність робочим місцем та 

місцем несення служби. 

2. Спостерігається певна різниця у відповідях між жінками та чоловіками, 

особливо в НГУ та НПУ. З одного боку, жінки в цілому частіше говорять 

про недостатність таких приміщень. Це загальна тенденція для трьох 

ЦОВВ (окрім ДМС) та НГУ. З іншого боку, у НПУ про недостатність 

безпечних окремих душових кімнат, кімнат для переодягання для жінок та 

чоловіків, а також спортивних залів частіше говорять чоловіки-

респонденти, ніж жінки-респондентки, а про недостатність безпечних 

окремих кімнат для відпочинку та туалетних кімнат для жінок і чоловіків, 

а також кімнат для догляду за дітьми частіше говорять жінки. У НГУ 

жінки суттєво критичніше (іноді різниця у відповідях з чоловіками 

доходить до трьох разів) оцінюють наявність усіх видів безпечних та 

окремих приміщень. 

3. У ДМС рівень забезпеченості співробітників жіночої і чоловічої статі 

відповідними приміщеннями є приблизно рівним, проте є інша обставина. 

При тому, що жінок серед співробітників ДМС 78,7%, норми щодо 

кількості туалетів, кімнат для вмивання, душових кімнат та кімнат для 

переодягання для чоловіків і жінок є практично рівними, навіть за 

окремими показниками ці норми для чоловіків є дещо вищими (під 

нормою мається на увазі сума наявних приміщень (кранів у кімнатах для 
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вмивання, кабінок у туалетах та душових тощо) та потреби в додаткових 

приміщеннях).  

4. У НПУ, НГУ, ДСНС та ДПСУ відсутні або практично відсутні дитячі 

ігрові кімнати, хоча від 18% до 41% респондентів мають відповідну 

потребу. Слід зазначити, що ця частка однакова і серед чоловіків, і серед 

жінок, а в НПУ та ДПСУ частка чоловіків, які говорять про таку потребу, 

теж є достатньо значною, щоб на неї зважати. 

5. У НПУ, ДПСУ та ДСНС стоїть проблема недостатнього забезпечення 

повсякденною та польовою (робочою) формою одягу (одностроєм) 

працівників жіночої та чоловічої статі (рівень забезпеченості цією 

формою коливається від 40% до 70%). Також, існують  проблеми з якістю 

одягу та невідповідністю розмірів, що зумовлює необхідність купувати, 

шити, ушивати, підганяти, припасовувати одяг для переважної більшості 

респондентів як чоловіків, так і жінок. Також гостро стоїть питання 

надання жінкам чоловічої форми одягу, що характерно для майже 70% 

опитаних жінок у НПУ та ДПСУ, і меншою мірою для ДСНС. У НГУ 

рівень речового забезпечення є вищим, але жінки не забезпечені польовою 

формою одягу жіночого зразку (натомість, на їхню думку, вони 

отримують форму одягу чоловічого зразку або унісекс).  

6. Існують проблеми із наданням службового взуття, які особливо характерні 

для жінок (зокрема, жінки отримують службове взуття набагато рідше ніж 

чоловіки), і невідповідністю розміру взуття (ця проблема актуальна в 

середньому для 45% жінок). Для чоловіків більш актуальна проблема 

низької якості взуття (40%). Ця ситуація має місце у НПУ, НГУ і меншою 

мірою – у ДСНС та ДПСУ. 

7. Існують проблеми з наданням індивідуальних елементів бронезахисту 

також більш характерні для жінок. Жінки переважають серед тих, хто не 

отримують бронежилети, тому що це не передбачено їхніми службовими 

обов’язками. Окрім цього, переважна більшість жінок (у середньому 90%) 

отримують бронежилет чоловічого зразка. Відтак, для більшості жінок-

працівниць/військовослужбовців НПУ, НГУ та ДПСУ актуальною є 

проблема невідповідності розмірів бронежилетів і касок, які їм видають. 

У ДСНС жінки про таку проблему не говорять. 
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8. Працівникам НПУ, НГУ, ДПСУ та ДСНС обох статей, яких направляють 

у відрядження, практично не надають засоби особистої гігієни (їх 

отримують до 10% респондентів), а якщо надають, то таких засобів 

недостатньо і вони низької якості (окрім ДСНС, де претензій до якості 

таких засобів практично не зафіксовано).  

Рекомендації 

1. При плануванні бюджетних запитів необхідно враховувати та 

обґрунтовувати витрати на заходи із поліпшення інфраструктурних умов (у 

контексті забезпечення безпечних окремих приміщень для жінок і чоловіків, 

польової і повсякденної форми одягу, службового взуття, бронежилетів, касок 

тощо) та враховувати результати опитування та цього аналізу – зокрема, надавати 

пріоритет тим заходам, які:  

a. дозволяють задовольнити найбільш гострі потреби в інфраструктурних 

умовах (наприклад, створення безпечних окремих душових кімнат для жінок і 

чоловіків у НПУ – про необхідність цього говорять більше 90% респондентів обох 

статей); кімнат для первдягання та відпочинку та/або 

b. дозволяють подолати найбільші розбіжності в доступності 

інфраструктурних умов для жінок і чоловіків (наприклад, забезпечення жінок 

жіночими зразками бронежилетів, оскільки, згідно опитування, майже 90% 

респондентів-жінок отримують чоловічі зразки. 

2. При плануванні заходів для підвищення комфортності інфраструктурних 

умов несення служби в ЦОВВ та НГУ необхідно враховувати потреби та бачення 

працівників жіночої та чоловічої статі. Вживати заходів для рівного задоволення 

та забезпечення потреб і жінок, і чоловіків.  

3. Виділяти кошти та вживати заходів для будівництва, реконструкції та 

облаштування більшої кількості приміщень для комфортного та безпечного 

несення служби працівниками ЦОВВ та НГУ жіночої і чоловічої статі (безпечних 

окремих душових кімнат, кімнат для вмивання, кімнат для переодягання, кімнат 

для відпочинку, туалетних кімнат для жінок та чоловіків, спортивних залів та 

кімнат для догляду за дітьми). 

4. Проаналізувати доцільність того, що норми щодо кількості туалетів, кімнат 

для вмивання, душових кімнат та кімнат для переодягання для співробітників 

ДМС чоловічої та жіночої статі є практично рівними (при тому, що 78,7% 
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співробітників ДМС – жінки), за доцільності підвищити відповідні норми для 

жінок для відображення існуючої пропорції жінок і чоловіків серед штату ДМС. 

5. Розробити план щодо забезпечення потреби поєднання 

службових/професійних і сімейних обов’язків працівниками (облаштування 

дитячих ігрових кімнат (куточків) у відомствах/відомчі дитячі садочки 

продовженого дня/ здійснити аналіз потреб персоналу у необхідності коригування 

часових показників групи продовженого дня у закладах дошкільної та середньої 

освіти та у разі необхідності ініціювати питання перед органами місцевої влади 

(обласні/районні державні адміністрації із залученням органів освіти) розгляд 

даного питання з метою комфортного поєднання службових/професійних і 

сімейних обов’язків персоналом.  

6. Підвищити рівень забезпечення працівників/військовослужбовців НПУ, 

ДПСУ та ДСНС повсякденною та польовою формою одягу (одностроєм) та 

службовим взуттям. При цьому звертати увагу на: 

a. аналіз зразків форми «унісекс», оскільки в нормативно-правових актах 

НПУ, НГУ, ДПСУ, ДСНС, які регулюють питання речового забезпечення 

особового складу, немає закріплених зразків «унісекс», а є форми жіночого та 

чоловічого зразка. З урахуванням того, що, як правило, чоловічі зразки форми 

використовуються/сприймаються як універсальні – додаткове вивчення є вкрай 

важливим для розуміння реальних показників забезпечення працівників органів 

системи МВС формою. 

b. положення нормативно-правових актів, які регулюють питання речового 

забезпечення працівників, військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту, на предмет наявності в них 

дискримінаційних положень; 

c. якісне опрацювання відомостей щодо потреб речового майна по розмірам  

військовослужбовців/працівників у підрозділах ЦОВВ та НГУ, з метою 

подальшого врахування цих даних під час складання річного плану закупівель 

речового майна; 

d. розгляд питання щодо удосконалення взуття стосовно його функціональності 

та зручності (звертаючи увагу на якість матеріалу, вагу, підошву тощо) та в 

подальшому закуплі/розрорбки всіх видів взуття з урахуванням потреб особового 

складу (в тому числі і жіночих зразків). 
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e. розгляд питання щодо грошової компенсації витрат працівникам жіночої і 

чоловічої статі на придбання, пошиття або припасування повсякденної та 

польової форми одягу, придбання взуття. 

7. Забезпечити надання засобів бронезахисту, враховуючи потреби обох 

статей, які цього потребують у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.  

При цьому: 

a. проаналізувати обґрунтованість того, що жінкам рідше (у порівнянні з 

чоловіками) ставлять службові завдання, які передбачають отримання 

бронежилета, за можливості усунути виявлені обмеження, оскільки жінки повинні 

на рівних умовах з чоловіками нести службу. 

b. якісно опрацювати відомості потреб засобів індивідуального бронезахисту 

(бронежилетів, касок) та враховувати дану інформацію під час планування 

закупівлі засобів індивідуального бронезахисту. 

c. опрацювати питання щодо створення зразку-еталону бронежилету жіночого 

зразка (від 1-ого до 6-ого класу захисту), враховуючи їх антропометричні дані з 

подальшою його апробацією та закупівлею (спільно з фахівцями логістичного 

забезпечення та  співпраця з розробниками та виробниками).  

8. Поліпшити забезпечення працівників засобами особистої гігієни, при 

цьому: 

a. затвердити чіткий перелік засобів особистої гігієни працівників, які 

залучаються у добові наряди та у службові відрядження; 

b. запровадити практику виплати грошової компенсації для придбання засобів 

особистої гігієни працівникам, яких направляють у службові відрядження за 

аналогією компенсації грошових витрат на харчування. 

9. Запровадити постійний моніторинг потреб щодо поліпшення 

інфраструктурних умов та матеріально-технічного забезпечення жінок і чоловіків 

в структурних підрозділах ЦОВВ та НГУ, в тому числі шляхом проведення 

опитувань, з метою збору детальної інформації та врахування відмінностей між 

думкою  та потребами жінок та чоловіків.  

10. Під час планування та вжиття заходів з поліпшення інфраструктурних умов 

та матеріально-технічного забезпечення проводити консультації із працівниками 

жіночої та чоловічої статі, на яких ці заходи спрямовані. 

11. Провести навчання з працівниками відповідних структурних підрозділів, які 

відповідальні за інфраструктурне та матеріально-технічне забезпечення, з питань 
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врахування гендерного підходу при формуванні потреб, плануванні та прийнятті 

управлінських рішень з цих питань. 
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Додаток 1 

 АНКЕТА 

вивчення думки працівників ____________________________________ 

назва органу (підрозділу, закладу, 

установи) 

____________________________________

__ 

щодо інфраструктурних умов, обладнання та речового забезпечення 

державних службовців, військовослужбовців, поліцейських та осіб 

рядового і начальницького складу служби цивільного захисту обох 

статей з урахуванням сучасних вимог до потреб жінок і чоловіків 

 

 

Шановний(а) колего/колежанко! 

 

З метою дослідження проблемних питань щодо інфраструктури, 

обладнання та речового забезпечення військовослужбовців/службовців обох 

статей з урахуванням сучасних вимог та потреб жінок і чоловіків, та з надання 

пропозицій щодо їх вирішення, у Вашому органі (підрозділі), відділ з питань 

дотримання гендерної рівності Департаменту міжнародного співробітництва 

та європейської інтеграції МВС та Департамент державного майна та ресурсів 

МВС проводить анонімне анкетування жінок та чоловіків, які проходять 

службу/працюють у МВС, НПУ, НГУ, ДПСУ та ДСНС щодо вищезазначених 

питань.  

Для проведення ефективного анкетування просимо визначити і позначити 

найбільш прийнятний для Вас варіант відповіді. Якщо питання передбачає 

декілька відповідей, позначте всі можливі, на вашу думку, варіанти.  

У разі, якщо жоден із запропонованих варіантів відповідей не відображає 

Ваш погляд, то запропонуйте Ваш власний, якщо така опція передбачена у 

питанні. 

Просимо Вас допомогти нам у вивченні зазначеної проблеми і відповісти 

на запитання Анкети уважно та відверто. Ваші відповіді можуть надати 

суттєву допомогу в розробці реальних пропозицій щодо удосконалення 

проблемних питань стосовно інфраструктури, обладнання та речового 
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забезпечення військовослужбовців/службовців обох статей з урахуванням 

сучасних вимог та потреб жінок і чоловіків.  

Опитування анонімне, тому вказувати прізвище та підписувати анкету 

не потрібно! 

Заздалегідь вдячні Вам за відповіді та час! 

 

Ваша стать? 

 

1) чоловіча 

2) жіноча 

 

Який Ви маєте строк служби в системі МВС? 

 

1) до 5 років 

2) від 5 до 10 років 

3) від 10 до 15 років 

4) від 15 до 20 років 

5) від 20 до 25 років 

 

Яке Ви маєте звання (особовий слад крім строкової служби)? 

 

1) від молодшого сержанта до старшини 

2) від старшини до старшого лейтенанта 

3) від старшого лейтенанта до майора 

4) від майора до полковника 

 

Розділ І. Інфраструктура 

 

1. Чи наявні у Вашому органі/підрозділі безпечні1 окремі кімнати 

для відпочинку для жінок та чоловіків під час несення служби (добового 

наряду)? 

 

1) Так 

2) Ні 
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2. Чи наявні у Вашому органі/підрозділі безпечні окремі туалетні 

кімнати для жінок та чоловіків за місцем несення служби? 

 

За місцем 

несення 

служби/роботи 

У 

гуртожитках 

У спортивних 

залах 

У відомчих 

медичних 

установах 

У зоні ООС 

Так Так Так Так Так 

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

3. Якщо так, чи достатньо, на Вашу думку, окремих туалетних 

кімнат для жінок та чоловіків за місцем несення Вашої служби?  

 

4. Чи наявні у Вашому органі/підрозділі безпечні окремі душові 

кімнати для жінок та чоловіків за місцем несення служби? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

5. Якщо так, чи достатньо, на Вашу думку, безпечних окремих 

душових кімнат для жінок та чоловіків за місцем несення Вашої служби? 

 

За місцем 

несення 

служби/роботи 

У 

гуртожитках 

У спортивних 

залах 

У відомчих 

медичних 

установах 

У зоні ООС 

Так Так Так Так Так 

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

За місцем 

несення 

служби/роботи 

У 

гуртожитках 

У спортивних 

залах 

У відомчих 

медичних 

установах 

У зоні ООС 

Так Так Так Так Так 

Ні Ні Ні Ні Ні 
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6. Чи наявні у вашому органі/підрозділі безпечні окремі кімнати для 

переодягання для жінок та чоловіків за місцем несення служби? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

7. Якщо так, чи достатньо, на Вашу думку, безпечні окремі кімнати 

для переодягання для жінок та чоловіків за місцем несення Вашої 

служби? 

 

 

За місцем 

несення 

служби/роботи 

У 

гуртожитках 

У спортивних 

залах 

У відомчих 

медичних 

установах 

У зоні ООС 

Так Так Так Так Так 

Ні Ні Ні Ні Ні 

 

 

8. Чи наявні у Вашому органі/підрозділі спортивні зали, якими 

можуть користуватися як жінки, так і чоловіки?  

 

1) Так 

2) Ні 

 

9. Чи існують у Вашому органі/підрозділі дитячій ігрові кімнати2? 

 

1)  Так 

2)  Ні 

 

10. Чи маєте Ви потребу в тому, щоб іноді приводити дитину до місця 

несення служби, щоб за нею було забезпечено догляд протягом певного 

часу, поки Ви виконуєте службові обов’язки (наприклад, у дитячій 

ігровій кімнаті)? 

 



68 

 
 

1) Так 

2) Ні 

 

 

Розділ ІІ. Забезпечення речовим майном, засобами бронезахисту, засобами 

особистої гігієни? 

 

11. Чи забезпечені Ви у повному обсязі повсякденною формою 

одягу для носіння під час виконання службових обов'язків? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

12. Яким зразком повсякденної форми одягу Ви забезпечені? 

 

1) Жіночим 

2) Чоловічим 

3) Унісекс 

 

13. Чи забезпечені Ви сорочкою до повсякденної форми одягу? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

14. Сорочкою якого зразка Ви забезпечені? 

 

1) Жіночою 

2) Чоловічою 

3) Унісекс 

 

15. Чи забезпечені Ви брюками до повсякденної форми одягу? 

 

1) Так 

2) Ні 
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16. Брюками якого зразка Ви забезпечені? 

 

1) Жіночого  

2) Чоловічого  

3) Унісекс 

 

17. Чи потрібно Вам було звертатися додатково за послугами до 

кравців з метою вдосконалення (ушитт) цієї форми? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

17. 1. (для жінок) Чи забезпечені Ви спідницею в повсякденній 

формі? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

18. Чи задовольняє Вас якість пошиття повсякденної форми одягу? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

19. Чи забезпечені Ви польовою формою одягу? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

20. Якого зразка польовою формою Ви забезпечені? 

 

1) Жіночого  

2) Чоловічого  

3) Унісекс 
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21. Які існують проблемні питання стосовно польової форми одягу 

(можна обрати декілька варіантів)? 

 

1) Мені було надано чоловічий варіант форми для жінок 

2) Невідповідність розміру 

3) Якість тканини 

4) Інше (що саме?): _________________ 

 

22. Чи доводилося Вам купувати (шити) за власні кошти будь-який 

елемент повсякденної, польової чи спеціальної форми одягу? 

 

1)  Так 

2)  Ні 

 

23. Якщо так, що слугувало причиною придбання (пошиття) за 

власні кошти форми одягу? 

 

1)  Не забезпечували необхідним 

2)  Не підходив розмір 

3)  Забезпечували, але формою протилежної статі (для жінок) 

4)  Ваш варіант 

 

24. Чи було Вам надано службове взуття? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

25. Які існують проблеми щодо взуття (можна обрати декілька 

варіантів)? 

 

1) Невідповідність розміру 

2) Якість матеріалу 

3) Тверда підошва 
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4) Важкі 

5) Інше(що саме?): _________________ 

 

26. Чи видають Вам бронежилет на тимчасове використання (під час 

несення служби, навчань, тощо)? 

 

1) Так 

2) Ні, хоча це передбачено моїми службовими обов’язками 

3) Ні, тому що це не передбачено моїми службовими обов’язками 

4) Ні, тому що не має відповідного розміру 

5) Ваш варіант 

 

27. Якщо так, то який варіант бронежилета Вам видають? 

 

1) Жіночій 

2) Чоловічий 

 

28. Чи відповідає бронежилет Вашому розміру? 

 

1)  Так 

2)  Ні 

 

29. Чи видають Вам каску на тимчасове використання (під час 

виконання службово-бойових завдань, проведення занять тощо)? 

 

1)  Так 

2)  Ні 

 

30. Чи відповідає розмір каски розміру Вашої голови?  

 

1)  Так 

2)  Ні 
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31. Якщо Вас направляють у відрядження для виконання службових 

завдань не за місцем проживання (наприклад, у зону ООС), чи надаються 

Вам засоби особистої гігієни, зокрема, ватно-гігієнічна продукція, 

паперова продукція, засоби жіночої гігієни, тощо? 

 

1) Так 

2) Ні 

 

32. Якщо «Так» чи належної якості засоби особистої гігієни Вам 

видаються? 

 

1) Так 

2) Ні 

3) Якщо «Так» чи в достатній кількості засоби особистої гігієни Вам 

видаються? 

 

33. Які на Вашу думку є ще проблеми, пов'язані з інфраструктурою, 

обладнанням та речовим забезпеченням та які шляхи їх вирішення? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Безпечні кімнати1 - це господарчі та санітарні приміщення, кімнати 

побутового обслуговування, кімнати для зберігання майна підрозділу та 

особистих речей особового складу/працівників, місця для занять фізичними 

вправами та спортом, роздягальні, кімнати для вмивання, душові кімнати, 

туалети – окремо для жінок та чоловіків, а в разі відсутності окремих кімнат, 

облаштування замками для запирання дверей (за потреби, застосування 

графіків для по чергового знаходження жінок та чоловіків).  

Дитячі ігрові кімнати2 (для тимчасового перебування) - це безпечні 

спеціально облаштовані кімнати, за місцем несення служби/роботи, в яких у 
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разі гострої службової необхідності, батьки можуть залишити дитину під 

наглядом відповідальної особи, яка має педагогічну освіту. 

 

 

Міністерство внутрішніх справ України 

 

Офіс ООН Жінки в Україні 

 

 

 

 


