НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Конституція України:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
Закон України «Про ратифікацію Факультативного протоколу до
Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок» (2003):
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/946-15
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» (2005):
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю
і Факультативного протоколу до неї» (2010):
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-17
Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні» (2013):
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
(2017):
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Указ Президента України № 201/2013 «Про Стратегію захисту та
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на
період до 2020 року» (2013):
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201/2013
Указ Президента України № 501/2015 «Про затвердження Національної
стратегії у сфері прав людини» (2015):
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
Постанова Верховної Ради України від 02.10.2018 № 2582-VIII «Про
прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2582-19

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273 «Про
затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року»:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 909-р «Про схвалення
Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження
довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до
2020 року» (2017):
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-%D1%80
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 728-р «Про схвалення
Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до
2023 року» (2018):
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-2018-%D1%80
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 634-р «Про затвердження
Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у
заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо
жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021
року» (2018):
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-go-planu-dij-z-vikonannya-rekomozhinok-do-vosmoyi-periodichnoyi-dopovidi-ukrayini-pro-vikonannyakonvenciyi-pro-likvidaciyu-vsih-form-diskriminaciyi-shchodo-zhinok-naperiod-do-2021-roku
Наказ Міністерства освіти і науки України № 839 «Про впровадження
принципів ґендерної рівності в освіту» (2009):
http://osvita.ua/legislation/other/4849/
Загальна декларація прав людини (рос/укр) (1948):
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015
Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року (2017):
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249890469?=print
Конвенція про права осіб з інвалідністю (2010):
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
(1994):
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок (укр/рос) (1999):
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207
Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм
дискримінації щодо жінок (1999):
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_794
Загальна рекомендація № 25 до параграфу 1 статті 4 Конвенції про
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/General%
20recommendation%2025%20(English).pdf
Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти (1960):
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_174
Зауваження загального порядку № 16 «Рівне для чоловіків та жінок
право користування економічними, соціальними і культурними
правами» (стаття 3 Міжнародного пакту економічних, соціальних і
культурних прав; Комітет з економічних, соціальних та культурних прав
ООН) (2005):
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sy
mbolno=E%2FC.12%2F2005%2F4&Lang=ru
Рекомендації щодо виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння,
співробітництва і миру та виховання в дусі поваги до прав людини і
основних свобод (ЮНЕСКО) (1974):
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

