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1. ДЕМОГРАФІЧНА
СИТУАЦІЯ У МІСТІ ПОЛТАВІ

Гендерний паспорт міста Полтави

1.1. Чисельність постійного населення, 01.01.2002-01.01.2020 рр.

1.2. Динаміка кількості постійного населення за статтю, 01.01.2002-01.01.2020 рр.
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Демографічна ситуація у місті Полтаві

1.3. Співвідношення жінок і чоловіків у загальній кількості постійного населення, 
01.01.2002-01.01.2020 рр.

1.4. Розподіл постійного населення за віковими групами та статтю, 01.01.2015-01.01.2020 рр.

Гендерний паспорт міста Полтави
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1.5. Структура постійного населення за окремими віковими групами та статтю , 01.01.2015-
01.01.2020 рр.
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1.6. Середній вік населення, 01.01.2002-01.01.2020 рр.

1.7. Кількість пенсіонерів, 01.01.2006-01.01.2020 рр.
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1.8. Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки, 01.01.2002-01.01.2020 рр.
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1.9. Кількість народжених за статтю, 2000-2019 рр.

1.10. Природний рух населення за статтю, 2014-2019 рр.
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1.11. Кількість померлих за основними причинами та статтю, 2014-2019 рр.
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1.12. Динаміка зареєстрованих шлюбів, 2014-2019 рр.
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1.13. Кількість зареєстрованих шлюбів за віком подружжя, 2019 р.
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1.14. Кількість зареєстрованих шлюбів за віком та попереднім сімейним станом подружжя, 2019 р.
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1.15. Міграційний рух населення усього та за статтю, 2014-2019 рр.

Висновки до розділу 1. Демографічна ситуація у місті Полтаві

 У порівнянні з 2002 р. чисельність постійного населення у місті Полтаві скоротилась
на 10,0 %. Станом на 1 січня 2020 р. постійне населення міста Полтави становило
279628 осіб, з них 53,8 % – жінки та 46,2 % – чоловіки. На 1000 жінок припадає 859
чоловіків.

У місті Полтаві співвідношення чоловіків і жінок за віковими групами відрізняється.
З віком чисельність чоловічого населення зменшується порівняно з жіночим.
Станом на 1 січня 2020 р. у місті Полтаві у віковій групі від 0 до 6 років на 100
хлопчиків припадало 90 дівчат, від 7 до 14 років на 100 хлопчиків – 92 дівчини, від 15
до 64 років на 100 чоловіків – 107 жінок; 65 років і старше на 100 чоловіків – 205
жінок. 

З виокремлених 16 вікових груп найчисельнішими станом на 1 січня 2020 р. серед
жіночого населення Полтави є вікові категорії 70 років і старше та 35-39 років, що
становить, відповідно, 13,7 % та 9,7 % від загальної чисельності жіночого населення,
тоді як серед чоловічого населення найчисельнішими є вікові групи 35-39 років та
30-34 роки (відповідно 12,2 % та 9,0 %).

 Середній вік населення міста Полтави збільшився з 38 років (01.01.2002 р.) до 42 років
(01.01.2020 р.), що підтверджує світовий тренд старіння населення. У тому числі
середній вік чоловіків збільшився з 36 років (01.01.2002 р.) до 39 років (01.01.2020 р.), а
жінок – з 40 років (01.01.2002 р.) до 44 років (01.01.2020 р.).  Станом на 01.01.2020 р.
кількість пенсіонерів становила 77822 особи. З 01.01.2002 р. по 01.01.2020 р. загальне
демографічне навантаження на 1000 осіб населення у віці 15-64 роки збільшилось на
24,7 % (з 344 до 429 осіб). Навантаження особами у віці 0-14 років зросло на 4,3 % (з
187 до 195 осіб), в той час як особами у віковій групі 65 років і старше зросло на 49,0 %
(з 157 до 234 осіб).
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У місті Полтаві жінки у порівнянні з чоловіками раніше вступають у шлюб. У 2019 р. у
Полтаві зареєстрували шлюб 2076 пар, що менше на 17,3 %, ніж 2014 р. Жінки
найчастіше вступали у шлюб у віці 20-24 роки, на цю вікову групу припадає 28,9 %
жінок. Чоловіки найчастіше одружувались у віці 25-29 років, на цю вікову групу
припадає 28,7 % чоловіків. До 20 років шлюб уклали майже 4 % жінок та 1 %
чоловіків. У віковій категорії 30-39 років шлюб уклали 29,8 % чоловіків і 24,4 %
жінок. Чоловіки укладали шлюб у віці 40-44 роки на 24,6 % частіше за жінок. У віці
60 років і старше  одружилось майже  4 % чоловіків і 2 % жінок. У Полтаві близько  
 68 % чоловіків  та жінок,  що одружилися  у 2019 р.,   раніше  ніколи   не перебували у
шлюбі, 641 жінка та 625 чоловіків (відповідно 30,9 % та 30,1 % зі всіх одружених)
мали досвід розлучення. Крім того, у 2019 р. уклали шлюб 50 вдів та 31 вдівець.

У цілому за період з 2014 р. по 2019 р. у Полтаві спостерігався міграційний приріст, у
тому числі в 2014-2015 рр. та 2018-2019 рр. був міграційний приріст, а в 2016-2017 рр.
було міграційне скорочення. У 2019 р. міграційний приріст становив 315 осіб, з них
161 чоловік та 154 жінки. У місто Полтаву в 2019 р. прибуло 5605 осіб, з них 2882
чоловіки і 2723 жінки, а вибуло 5290 осіб, з них 2721 чоловік і 2569 жінок.

У Полтаві спостерігається тенденція природного скорочення населення. Щорічно
смертність перевищує народжуваність. У 2019 р. народилось 1827 дітей, а померло
3817 осіб. За період 2014-2019 рр. природне скорочення населення підвищилось на
93,9% (з 1026 осіб до 1990). Серед жінок природне скорочення зросло з 640 осіб до 1031
особи, тоді як серед чоловіків з 386 осіб до 959 осіб. 

У місті Полтаві у 2014-2019 рр. спостерігалось зменшення кількості народжених на
38,2 % з 2957 осіб до 1827. У 2019 році народилось 944 хлопчики і 883 дівчинки, що
менше у порівнянні з 2014 р. на 39,3 % і 36,9 % відповідно. Чисельність народжених
хлопчиків превалює. За період 2000-2019 рр. на 100 дівчаток у середньому
народилось 110 хлопчиків.

У місті Полтаві у 2019 р. спостерігалось скорочення смертності на 4,1 % у порівнянні з
2014 р.: з 3983 до 3817 осіб. У 2019 році померло 1903 чоловіки і 1914 жінок, що менше у
порівнянні з 2014 р. на 2,0 % і 6,2 % відповідно. Основними причинами смертності є
хвороби системи кровообігу, новоутворення, зовнішні причини смерті.
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2. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я У МІСТІ ПОЛТАВІ

2.1. Захворюваність населення за класами хвороб, 01.01.2020 р.

2.2. Найпоширеніші захворювання жінок та чоловіків, 01.01.2020 р.
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2.3. Смертність від окремих хвороб, 01.01.2020 р.
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2.4. Кількість хворих на COVID-19 усього та за статтю, 01.09.2020 р.
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2.5. Кількість осіб з інвалідністю усього та за статтю, 01.01.2015-01.01.2020 рр.

2.6. Кількість осіб з інвалідністю за групами та за статтю, 01.01.2015-01.01.2020 рр.
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Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

2.7. Кількість дітей з інвалідністю усього та за статтю, 01.01.2015-01.01.2020 рр.

2.8. Кількість лікарів усіх спеціальностей усього та за статтю, 01.01.2015-
01.01.2020 рр.
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Охорона здоров'я у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

2.9. Кількість середнього медичного персоналу усього та за статтю, 01.01.2015-01.01.2020 рр.

2.10. Гендерна структура керівників закладів охорони здоров’я м. Полтави станом на 01.01.2020 р.
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Охорона здоров'я у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті Полтаві

У місті Полтаві станом на 1 січня 2020 р. зареєстровано 314205 випадків
захворювань. На 1000 осіб дорослого населення припадає 1269 випадків
захворювань. Переважна більшість полтавці має хвороби системи кровообігу
(163063 випадків захворювань), органів травлення (54940 випадків захворювань),
органів дихання (42842 випадків захворювань).

Найпоширенішими захворюваннями у жінок є хвороби системи кровообігу (53,2 %
від загальної кількості зареєстрованих захворювань); органів травлення (16,6 %);
органів дихання (12,4 %); сечостатевої системи (4,6 %); ендокринної системи        
 (4,6 %); кістково-м’язової системи (4,2 %).

Найпоширенішими захворюваннями у чоловіків є хвороби системи кровообігу
(49,8 % від загальної кількості зареєстрованих захворювань); органів травлення
(19,2 %); органів дихання (16,0 %); кістково-м’язової системи (4,0 %); сечостатевої
системи (3,5 %); ендокринної системи (3,5 %).

Гендерний паспорт міста Полтави

2.11. Кількість лікарняних закладів, 2000-2019 рр.

Висновки до розділу 2. Охорона здоров’я у місті Полтаві

До основних причин смертності належать смертність від хвороб органів кровообігу:
47,3 % померлих чоловіків та 52,7 % померлих жінок. На другому місці – смертність
від новоутворень (50,2 % померлих чоловіків та 49,8 % померлих жінок), на
третьому – смертність від хвороб органів травлення (53,7 % померлих чоловіків та
46,3 % померлих жінок).
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Охорона здоров'я у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

У період з 01.01.2015 р. по 01.01.2020 р. кількість лікарів усіх спеціальностей у місті
Полтаві збільшилась на 2,2 % і становила 1032 особи, з яких 794 жінки і 238 чоловіків.
Кількість середнього персоналу за цей період скоротилась на 8,2 % і становила 1570
осіб, з яких 1518 жінок і 52 чоловіки. Станом на 01.01.2020 р. у структурі керівників
закладів охорони здоров’я міста Полтави був гендерний паритет: 6 чоловіків та 6
жінок.

З 2000 р. по 2019 р. кількість лікарняних закладів у Полтаві збільшилась з 18 до 20
одиниць. Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення збільшилась з 157 до 161
одиниці. Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів зросла з 4 до 7
одиниць, а планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів відвідувань на
зміну – з 8258 до 9741.

Станом на 01.09.2020 р. у місті Полтаві зареєстровано 284 хворих на коронавірусну
хворобу COVID-19, з них 125 чоловіків (44,0 %) та 159 жінок (56,0 %).

За період 01.01.2015-01.01.2020 рр. кількість осіб з інвалідністю віком 18 та старші
зменшилась на 12,2 % і становила 13092 особи, з них 6151 чоловік та 6941 жінка.
Станом на 01.01.2020 р. у Полтаві було зареєстровано 1505 осіб з інвалідністю І групи, з
них 763 чоловіки і 742 жінки; 6065 осіб з інвалідністю ІІ групи, з них 2983 чоловіки і
3082 жінки; 5522 особи з інвалідністю ІІІ групи, з них 2412 чоловіків і 3110 жінок. За
період 01.01.2015-01.01.2020 рр. кількість дітей з інвалідністю зросла на 19,8 % і
становила 1172 особи, з них 630 хлопчиків та 542 дівчинки.
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Охорона здоров'я у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

3. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ У МІСТІ
ПОЛТАВІ

3.1. Кількість безробітних, які перебували на обліку в Полтавському міському центрі
зайнятості/Полтавській міськрайонній філії Полтавського ОЦЗ, 2015-2019 рр.

3.2. Інформація щодо надання профорієнтаційних послуг зареєстрованим
безробітним, які перебували на обліку в Полтавському міському центрі зайнятості/
Полтавській міськрайонній філії Полтавського ОЦЗ, 2015-2019 рр.
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Зайнятість населення у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті Полтаві

З 2015 р. по 2019 р. кількість безробітних, які перебували на обліку в Полтавському
міському центрі зайнятості / Полтавській міськрайонній філії Полтавського
обласного центру зайнятості зменшилась на 23,3 % з 9361 до 7175 осіб. За цей період
кількість безробітних жінок зменшилась на 29,8 % з 6066 до 4259 осіб, а кількість
безробітних чоловіків – на 11,5 % з 3295 до 2916 осіб. За період 2015-2019 рр. у
гендерній структурі безробітних переважали жінки.

З 2015 р. по 2019 р. у загальній структурі безробітних кількість осіб з інвалідністю
зросла на 9,2 % з 574 до 627 осіб. За цей період кількість безробітних жінок з
інвалідністю зросла на 7,7 % з 272 до 293 осіб, а кількість безробітних чоловіків з
інвалідністю – на 10,6 % з 302 до 334 осіб. За період 2015-2019 рр. у гендерній структурі
безробітних осіб з інвалідністю переважали чоловіки.

Гендерний паспорт міста Полтави

3.3. Інформація щодо кількості працевлаштованих громадян, що мали статус
безробітного, за направленням Полтавського міського центру зайнятості/
Полтавської міськрайонної філії Полтавського ОЦЗ, 2015-2019 рр.

3.4. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн, 2015-2019 рр.

Висновки до розділу 3. Зайнятість населення у місті Полтаві
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Зайнятість населення у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

У структурі безробітних найбільш кількісно представлені звільнені за власним
бажанням, вивільнені у зв’язку зі змінами в організації виробництва та
військовослужбовці, звільнені за скороченням чисельності або штату без права на
пенсію, а також не зайняті з інших причин.

У 2019 р. у місті Полтаві профорієнтаційними послугами було охоплено 37676
безробітних, з них 42,4 % (15971 особа) безробітних жінок та 57,6 % (21705 осіб)
чоловіків. Крім того, профорієнтаційні послуги були надані зареєстрованим
безробітним за такими групами: особам з інвалідністю (9,0 %), молоді до 35 років
(22,8 %), особам, що потребують додаткового соціального захисту (34,0 %).

За сприяння служби зайнятості протягом 2015-2019 рр. кількість працевлаштованих
громадян, які мали статус безробітного, зросла на 29,0 % з 1646 до 2123 осіб. За цей
період кількість безробітних жінок, які отримали роботу, зросла на 23,2 % з 1003 до
1236 осіб, а чоловіків – на 37,9 % з 643 до 887 осіб. Збільшилась кількість
працевлаштованих осіб з інвалідністю (на 82,0 %), молоді до 35 років (на 15,5 %), осіб,
що потребують додаткового соціального захисту (на 127,5 %).

 У 2015-2019 рр. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у
місті Полтаві зросла на 158,1 % з 3906 грн до 10083 грн.

З 2015 р. по 2019 р. у загальній структурі безробітних кількість молоді до 35 років
зменшилась на 49,3 % з 4991 до 2528 осіб. За цей період кількість осіб, що потребують
додаткового соціального захисту, зросла на 5,1 % з 2931 до 3081 особи.
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Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

4. ОСВІТА ТА НАУКА У
МІСТІ ПОЛТАВІ

4.1. Кількість закладів освіти, 2000-2020 рр.

4.2. Кількість дітей у закладах дошкільної освіти усього та за статтю, 2014-2019 рр.
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Освіта та наука у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

4.3. Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів усього та за статтю, 01.01.2015-
01.01.2020 рр.

4.4. Кількість студентів у закладах вищої освіти усього та за статтю, 01.09.2015-01.09.2019 рр.
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Освіта та наука у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

4.5. Кількість осіб, випущених із закладів вищої освіти усього та за статтю, 2015-2019 рр.
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Освіта та наука у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

4.6. Частка аспірантів у закладах вищої освіти, 01.01.2015-01.01.2020 рр.
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Освіта та наука у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

4.7. Частка кандидатів наук у закладах вищої освіти, 01.01.2015-01.01.2020 рр.

4.8. Частка докторів наук у закладах вищої освіти, 01.01.2015-01.01.2020 рр.
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Освіта та наука у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті Полтаві

 У порівнянні з 2000/2001 н. р. кількість закладів освіти у місті Полтаві скоротилась на
12,8 %. У 2019/2020 н. р. у місті було 129 закладів освіти, з них 55 закладів дошкільної
освіти, 55 закладів загальної середньої освіти, 9 закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, 5 коледжів і технікумів, 5 університетів та академій.

За період з 2014 р. по 2019 р. кількість дітей у закладах дошкільної освіти міста
Полтави скоротилась на 7,0 % з 12889 до 11979 осіб. Кількість дівчат у таких закладах
зменшилась на 3,7 % з 5985 до 5764 осіб, а хлопчиків – на 10,0 % з 6904 до 6215 осіб.
Серед загальної кількості дітей у закладах дошкільної освіти переважать хлопчики.

У період з 01.01.2015 р. по 01.01.2020 р. кількість учнів загальноосвітніх навчальних
закладів міста Полтави зросла на 40,0 % з 22876 до 32034 осіб. Кількість дівчат
збільшилась на 41,2 % з 11209 до 15822 осіб, а хлопчиків – на 39,0 % з 11667 до 16212
осіб. Серед загальної кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів
переважать хлопчики.

Гендерний паспорт міста Полтави

4.9. Гендерна структура ректорату закладів вищої освіти, 01.01.2015-01.01.2020 рр. 

Висновки до розділу 4. Освіта та наука у місті Полтаві

За 2015/2016-2019/2020 н. р. кількість студентів у коледжах і технікумах міста
Полтави зменшилась на 33,4 % з 3390 до 2259 осіб. Кількість студентів жіночої статі
зменшилась на 28,2 % з 2040 до 1464 осіб, а студентів чоловічої статі – на 41,1 % з 1350
до 795 осіб. У гендерній структурі студентів коледжів і технікумів переважать жінки.
У 2019 р. 806 осіб були випускниками коледжів і технікумів, з них 67,4 % (543 особи)
жіночої статі і 32,6 % (263 особи) чоловічої статі.
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Демографічна ситуація у місті ПолтавіГендерний паспорт міста Полтави

За 2015/2016-2019/2020 н. р. кількість здобувачів вищої освіти в університетах,
академіях та інститутах міста Полтави зменшилась на 10,0 % з 34875 до 31379 осіб.
Кількість студенток зменшилась на 10,5 % з 18864 до 16881 особи, а студентів – на 9,4 % з
16011 до 14498 осіб. У гендерній структурі здобувачів вищої освіти в університетах,
академіях та інститутах переважать жінки. У 2019 р. 7990 осіб були випускниками
університетів, академій та інститутів, з них 58,7 % (4692 особи) жіночої статі і 41,3 %
(3298 осіб) чоловічої статі.

У місті Полтаві наявна значна кількість науково-педагогічних і наукових кадрів.
Випускники закладів вищої освіти міста Полтави продовжують навчання в аспірантурі.
Станом на 01.01.2020 р. у закладах вищої освіти міста було 54,0 % аспірантів чоловічої
статі та 46,0 % – жіночої статі. У закладах вищої освіти міста Полтави серед кандидатів
наук переважають жінки (68,0 %), в той час як ступені докторів наук переважно мають
чоловіки (54,0 %).

У період з 01.01.2015 р. по 01.01.2020 р. у гендерній структурі ректоратів закладів вищої
освіти міста Полтави відбулися зміни. Якщо станом на 01.01.2015 р. у ректоратах
закладів вищої освіти міста спостерігався гендерний паритет, то починаючи з 2016 р. і
до 2020 р. включно – був гендерний розрив: 46,0 % жінок і 54,0 % чоловіків.
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5. ФІЗИЧНА
КУЛЬТУРА ТА СПОРТ У МІСТІ ПОЛТАВІ

5.1. Кількість спортсменів, 01.01.2015-01.01.2020 рр.

5.2. Розподіл спортсменів за статтю, 01.01.2015-01.01.2020 рр.
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5.3. Кількість спортсменів за видами спорту, 01.01.2015-01.01.2020 рр. 
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Фізична культура та спорт у місті Полтаві

Висновки до розділу 5. Фізична культура та спорт у місті Полтаві

У період з 01.01.2015 р. по 01.01.2020 р. загальна кількість спортсменів у дитячо-
юнацьких спортивних школах міста Полтави збільшилась на 18,2 % (з 5032 до 5950
осіб). Кількість дівчат збільшилась на 18,5 % (з 1224 до 1451 осіб), а хлопців – на 18,1 %
(з 3808 до 4499 осіб). У дитячо-юнацьких спортивних школах міста Полтави
переважать хлопці (75,6 %).

Станом на 01.01.2020 р. найбільш поширеними видами спорту були футбол (792
особи), плавання (745 осіб), інваспорт (663 особи), баскетбол (458 осіб), волейбол (331
особа), дзюдо (303 особи), бокс (217 осіб), тхеквондо ВТФ (212 осіб), військово-
спортивне багатоборство (182 особи), комбат дзю-дзюцу (171 особа), легка атлетика
(146 осіб), пожежно-прикладний спорт (143 особи), кіокушинкай карате (125 осіб),
художня гімнастика (119 осіб), спортивний туризм (117 осіб).

На початок 2020 р. серед представниць жіночої статі найбільш популярними були
такі види спорту: плавання (388 осіб), баскетбол (203 особи), волейбол (143 особи),
інваспорт (122 особи), художня гімнастика (119 осіб), легка атлетика (68 осіб), хокей
(66 осіб), чирлідинг (46 осіб), спортивний туризм (42 особи), дзюдо (36 осіб). Такі
види спорту як греко-римська боротьба, гандбол, більярдний спорт, змішані
єдиноборства ММА, пожежно-прикладний спорт, тайський бокс Муей Тай не
користуються популярністю серед представниць жіночої статі.

 На початок 2020 р. серед представників чоловічої статі найбільш популярними були
такі види спорту: футбол (791 особа), інваспорт (541 особа), плавання (357 осіб),
дзюдо (267 осіб), баскетбол (255 осіб), бокс (215 осіб), тхеквондо ВТФ (207 осіб),
волейбол (188 осіб), військово-спортивне багатоборство (172 особи), комбат дзю-
дзюцу (155 осіб). Такі види спорту як тайський бокс Муей Тай, хокей, художня
гімнастика, чирлідинг не користуються популярністю серед представників
чоловічої статі.

 У місті Полтаві збільшується кількість осіб з інвалідністю, які залучені у інваспорт –
систему фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю та спорту осіб з
інвалідністю. Станом на 01.01.2020 р. інваспортом займались 663 особи, з них 81,6 %
(541 особа) чоловічої статі та 18,4 % (122 особи) жіночої статі.

Гендерний паспорт міста Полтави
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6. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
МІСТА ПОЛТАВИ

6.1. Представництво жінок і чоловіків в органах місцевого самоврядування, 01.01.2015-
01.01.2020 рр.

6.2. Представництво жінок і чоловіків в органах місцевого самоврядування за категоріями,
01.01.2015-01.01.2020 рр.
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Органи місцевого самоврядування у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті Полтаві

6.3. Представництво жінок і чоловіків в депутатському корпусі Полтавської міської ради 7-го
скликання, 01.01.2015-01.01.2020 рр.

За період з 01.01.2015 р. по 01.01.2020 р. у гендерній структурі органів місцевого
самоврядування міста Полтави превалювали жінки. На початок 2015 р.
співвідношення жінок і чоловіків в органах місцевого самоврядування міста
Полтави було таким: 70,0 % жінки та 30,0 % чоловіки. Станом на 01.01.2020 р. у
гендерній структурі органів місцевого самоврядування міста Полтави частка жінок
збільшилась і становила 74,0 %, частка чоловіків – 26,0 %.

Проте за категоріями посад органів місцевого самоврядування співвідношення
жінок і чоловіків відрізняється. На початок 2015 р. у третій та четвертій категоріях
посад переважали чоловіки, а з п’ятої по сьому – жінки. Станом на 01.01.2020 р. у
третій категорії посад превалювали чоловіки, а у категоріях посад з четвертої по
сьому переважали жінки.

Станом на 01.01.2015 р. гендерна структура посадових осіб третьої категорії мала
такий вигляд: 67,0 % чоловіків та 33,0 % жінок, а станом на 01.01.2020 р.
співвідношення було таким: 80,0 % чоловіків та 20,0 % жінок. 

Гендерний паспорт міста Полтави

Висновки до розділу 6. Органи місцевого самоврядування міста Полтави

Згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня
2001 року №  2493-III до третьої категорії відносять посади перших заступників та
заступників міських голів (міст - обласних центрів) з питань діяльності виконавчих
органів ради; секретарів міських (міст - обласних центрів та міста Сімферополя) рад,
міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим
значення, крім міст - обласних центрів), голів районних, районних у містах рад.
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Станом на 01.01.2015 р. гендерна структура посадових осіб четвертої категорії мала
такий вигляд: 80,0 % чоловіків та 20,0 % жінок, а станом на 01.01.2020 р.
співвідношення було таким: 42,0 % чоловіків та 58,0 % жінок. 

Станом на 01.01.2015 р. гендерна структура посадових осіб п’ятої категорії мала такий
вигляд: 35,0 % чоловіків та 65,0 % жінок, а станом на 01.01.2020 р. співвідношення
було таким: 28,0 % чоловіків та 72,0 % жінок. 

До п’ятої категорії відносять керуючих справами виконавчих апаратів районних рад,
керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад,
помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів управлінь
і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та Севастопольської
міських рад, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міських (міст
обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад та їх
заступників, керівників відділів (підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів
виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад, посади заступників міських
(міст районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих
органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад.

Станом на 01.01.2015 р. гендерна структура посадових осіб шостої категорії мала
такий вигляд: 23,0 % чоловіків та 77,0 % жінок, а станом на 01.01.2020 р.
співвідношення було таким: 21,0 % чоловіків та 79,0 % жінок. 

До шостої категорії включені посади керуючих справами (секретарів) виконавчих
комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, керівників
структурних підрозділів виконавчого апарату районних та секретаріатів районних у
містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, керівників управлінь, відділів та інших
структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст районного значення),
районних у містах рад та їх заступників, помічників голів, радників, консультантів,
начальників секторів, головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших
структурних підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста
Сімферополя) рад, старост.

Станом на 01.01.2015 р. гендерна структура посадових осіб сьомої категорії мала
такий вигляд: 33,0 % чоловіків та 67,0 % жінок, а станом на 01.01.2020 р.
співвідношення було таким: 23,0 % чоловіків та 77,0 % жінок. 

До сьомої категорії відносяться посади радників, консультантів секретаріатів районних у
містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст районного
значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад.

Чисельність депутатського корпусу Полтавської міської ради сьомого скликання
становить 56 осіб, з них 20,0 % (11 осіб) жіночої статі та 80,0 % (45 осіб) чоловічої
статі.

До четвертої категорії належать посади голів постійних комісій з питань бюджету
обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони працюють у раді на
постійній основі), керівників управлінь і відділів виконавчого апарату обласних,
Севастопольської міської та секретаріату Київської міської рад, секретарів міських (міст
обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) рад, заступників
міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення)
голів з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів)
виконавчих комітетів, директорів, перших заступників, заступників директорів
департаментів міських (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим
значення) рад, міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів,
посади заступників голів районних рад.
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7. ПРОТИДІЯ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ
НАСИЛЬСТВУ У МІСТІ ПОЛТАВІ 

7.1. Загальна кількість звернень щодо домашнього насильства та насильства за ознакою статі
за 2019 р.

7.2. Кількість осіб, які перебувають на обліку в органах внутрішніх справ з
приводу вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі,
2019 р.
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Протидія ґендерно зумовленому насильству у місті Полтаві

Демографічна ситуація у місті Полтаві

Пріоритетним напрямом розвитку міста Полтави є забезпечення рівних умов для усіх
мешканців. Полтава наполегливо працює у напрямку розбудови та вдосконалення
активної та скоординованої місцевої політики у сфері запобігання та протидії гендерно
зумовленому та домашньому насильству. У 2019 р. було зареєстровано 4068 звернень
щодо домашнього насильства та насильства за ознакою статі, з них: 3212 від жінок, 776
від чоловіків та 80 від дітей. На обліку в органах внутрішніх справ з приводу вчинення
домашнього насильства чи насильства за ознакою статі у 2019 р. перебувало 1261 особа, з
них: 1186 чоловіків, 74 жінки, 1 дитина.
 
Керівництво міста сприяє покращенню доступу мешканців міста до безпечних місць
перебування, створенню необхідних умов, за яких постраждалі особи можуть більш
швидко та ефективно подолати наслідки насильства, а також впровадженню якісних
спеціалізованих послуг. У місті постійно ведеться робота щодо протидії домашньому
насильству. У Полтаві діє спеціалізований заклад соціального захисту – притулок для
жінок Благодійної організації «Світло надії», діяльність якої направлена на надання
всебічної допомоги жінкам, у тому числі з дітьми, які постраждали від домашнього
насильства / торгівлі людьми, щодо яких існує загроза їх життю чи здоров’ю. На базі
Полтавського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді створена та
діє мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Служба у справах дітей
Виконавчого комітету Київської районної в м. Полтава ради організовує розроблення і
здійснення заходів на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального та
духовного розвитку; запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми
правопорушень; методична та консультаційна допомога у вирішенні питань щодо
соціального захисту дітей та запобігання вчинення ними правопорушень; сприяє
усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей тощо.

У Полтаві активно ведеться інформаційно-просвітницька робота щодо протидії
гендерно зумовленому насильству. Полтавським міським центром соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді проведено 30 групових заходів в навчальних закладах І-ІV
рівнів акредитації міста Полтави, якими охоплено 850 осіб; здійснено 1530 виходів в
ефір соціальних відеороликів на тему «Насильство в сім’ї» та «Сексуальне насильство»;
опубліковано 7 статей на інтернет-ресурсах (сайт міської ради, веб-портал центру);
розповсюджено 1850 буклетів «Ні – насильству у сім’ї». За 2019 р. Головним
управлінням Національної поліції в Полтавській області на території міста Полтави
проведено Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства»; проведено 4 круглих столи
за участі суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству; розповсюджено серед населення інформаційної листівки «Як не стати
жертвою домашнього насильства та як діяти і куди звертатися особам, що постраждали
від протиправних дій кривдника».

Гендерний паспорт міста Полтави

Висновки до розділу 7. Протидія гендерно зумовленому насильству у місті Полтаві
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У рамках партнерства між Полтавською міською радою та Фондом ООН у галузі
народонаселення (UNFPA) за проєктом «Міста, вільні від домашнього насильства»
проводиться спеціалізований поглиблений навчальний курс з підготовки місцевих
експертів/-ок та консультантів/-ок з питань розбудови муніципальної системи
запобігання та протидії домашньому насильству.

У місті Полтаві функціонує Робоча група з реалізації програми «Міста, вільні від
домашнього насильства». Метою діяльності Робочої групи є забезпечення міжвідомчої
співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству і насильству за ознакою статі, узгодженості заходів у цій
сфері, підвищення їх ефективності, координації проведення інформаційно-
просвітницьких заходів, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства
та практики його застосування на місцевому рівні. До складу робочої групи входять
представники:
–Виконавчого комітету Полтавської міської ради;
–Департаменту економіки і інвестицій;
–Департаменту охорони здоров’я та соціального розвитку Полтавської міської ради;
–Відділу сім’ї та дітей Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Департаменту
культури, молоді та спорту Полтавської міської ради;
–Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
–Відділу неформальної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти,
соціального захисту та охорони праці Управління освіти і науки Полтавської міської
ради;
–Відділу служби у справах дітей Шевченківської районної у м. Полтава ради;
–Служби у справах дітей виконавчого комітету Київської районної в м. Полтава ради;
–Юридичного відділу Подільської районної у м. Полтава ради;
–Відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової  допомоги 
 Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
–Відділу організаційного забезпечення діяльності судів, судової статистики та
юридичної роботи Територіального управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області;
–Відділу дільничних офіцерів поліції Управління превентивної діяльності ГУ
Національної поліції в Полтавській області;
 –Полтавської місцевої прокуратури;
–Відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції в Полтавській області;
–громадських та благодійних організацій, діяльність яких спрямована на надання
допомоги сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах,
зумовлених вчиненням домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Співпраця міста Полтави з Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) сприяє
ефективному впровадженню положень оновленої законодавчої бази та створенню
ефективної моделі реагування на гендерно зумовлене насильство у місті Полтаві.
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ВИСНОВКИ

Гендерний паспорт міста Полтави

За останні 9 років чисельність постійного населення у місті Полтаві скоротилась
на 10,0 %. Станом на 1 січня 2020 р. постійне населення міста Полтави становило
279628 осіб, з них 53,8 % – жінки та 46,2 % – чоловіки. На 1000 жінок припадає
859 чоловіків.
У місті Полтаві співвідношення статей за віковими групами відрізняється.
Станом на 1 січня 2020 р. у місті Полтаві у віковій групі від 0 до 6 років на 100
хлопчиків припадало 90 дівчат, від 7 до 14 років на 100 хлопчиків – 92 дівчини,
від 15 до 64 років на 100 чоловіків – 107 жінок; 65 років і старше на 100 чоловіків –
205 жінок. 
Середній вік населення міста Полтави збільшився з 38 років (01.01.2002 р.) до 42
років (01.01.2020 р.), що підтверджує світовий тренд старіння населення. Середній
вік чоловіків збільшився з  36 років (01.01.2002 р.) до 39 років (01.01.2020 р.), а
жінок – з 40 років (01.01.2002 р.) до 44 років (01.01.2020 р.). Станом на 01.01.2020 р.
кількість пенсіонерів становила 77822 особи. З 01.01.2002 р. по 01.01.2020 р.
загальне демографічне навантаження на 1000 осіб населення у віці 15-64 роки
збільшилось на 24,7 % з 344 до 429 осіб.
У місті Полтаві жінки у порівнянні з чоловіками раніше вступають у шлюб. Жінки
найчастіше  вступали  у шлюб  у  віці  20-24 роки, на цю вікову групу припадає
28,9 % жінок. Чоловіки найчастіше одружувались у віці 25-29 років, на цю вікову
групу припадає 28,7 % чоловіків.
У місті Полтаві у 2014-2019 рр. спостерігалось зменшення кількості народжених
на 38,2 % (з 2957 до 1827 осіб). У 2019 році народилось 944 хлопчики і 883 дівчинки.
Чисельність народжених хлопчиків превалює. За період 2000-2019 рр. на 100
дівчаток у середньому народилось 110 хлопчиків.
У Полтаві спостерігався міграційний приріст у 2014 -2015 рр. та 2018-2019 рр., а
міграційне скорочення було зареєстроване у 2016-2017 рр. У 2019 р. міграційний
приріст становив 315 осіб, з них 161 чоловік та 154 жінки. У місто Полтаву в 2019 р.
прибуло 5605 осіб, з них 2882 чоловіки і 2723 жінки, а вибуло 5290 осіб, з них 2721
чоловік і 2569 жінок.

Демографічна ситуація у місті Полтаві

Охорона здоров’я у місті Полтаві

У місті Полтаві станом на 1 січня 2020 р. зареєстровано 314205 випадків
захворювань. На 1000 осіб дорослого населення припадає 1269 випадків
захворювань. Переважна більшість полтавців має хвороби системи кровообігу,
органів травлення, органів дихання.
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Гендерний паспорт міста Полтави

З 2015 р. по 2019 р. кількість безробітних, які перебували на обліку в Полтавському
міському центрі зайнятості / Полтавській міськрайонній філії Полтавського
обласного центру зайнятості зменшилась на 23,3 % (з 9361 до 7175 осіб). За період
2015-2019 рр. у гендерній структурі безробітних переважали жінки. 
З 2015 р. по 2019 р. у загальній структурі безробітних кількість осіб з інвалідністю
зросла на 9,2 % (з 574 до 627 осіб). За період 2015-2019 рр. у гендерній структурі
безробітних осіб з інвалідністю переважали чоловіки.
З 2015 р. по 2019 р. у загальній структурі безробітних кількість молоді до 35 років
зменшилась на 49,3 % (з 4991 до 2528 осіб). За цей період кількість осіб, що
потребують додаткового соціального захисту, зросла на 5,1 % (з 2931 до 3081
особи).
У 2019 р. у місті Полтаві профорієнтаційними послугами було охоплено 37676
безробітних, з них 42,4 % безробітних жінок та 57,6 % чоловіків. Крім того,
профорієнтаційні послуги були надані зареєстрованим безробітним за такими
групами: особам з інвалідністю (9,0 %), молоді до 35 років (22,8 %), особам, що
потребують додаткового соціального захисту (34,0 %).
За сприяння служби зайнятості протягом 2015-2019 рр. кількість
працевлаштованих громадян, які мали статус безробітного, зросла на 29,0 % (з
1646 до 2123 осіб). За цей період кількість безробітних жінок, які отримали
роботу, зросла на 23,2 %, а чоловіків – на 37,9 %. Збільшилась кількість
працевлаштованих осіб з інвалідністю (на 82,0 %), молоді до 35 років (на 15,5 %),
осіб, що потребують додаткового соціального захисту (на 127,5 %).

Висновки

Найпоширенішими захворюваннями у чоловіків є хвороби системи кровообігу
(49,8 % від загальної кількості зареєстрованих захворювань); органів травлення
(19,2 %); органів дихання (16,0 %); кістково-м’язової системи (4,0 %);
сечостатевої системи (3,5 %); ендокринної системи (3,5 %).
У період з 01.01.2015 р. по 01.01.2020 р. кількість лікарів усіх спеціальностей у місті
Полтаві збільшилась на 2,2 % і становила 1032 особи, з яких 794 жінки і 238
чоловіків. Кількість середнього персоналу за цей період скоротилась на 8,2 % і
становила 1570 осіб, з яких 1518 жінок і 52 чоловіки. Станом на 01.01.2020 р. у
структурі керівників закладів охорони здоров’я міста Полтави був гендерний
паритет: 6 чоловіків та 6 жінок.
З 2000 р. по 2019 р. кількість лікарняних закладів у Полтаві збільшилась з 18 до 20
одиниць. Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. населення збільшилась з 157 до 161
одиниці. Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів зросла з 4 до 7
одиниць, а планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів відвідувань на
зміну – з 8258 до 9741.

Зайнятість населення у місті Полтаві

Найпоширенішими захворюваннями у жінок є хвороби системи кровообігу
(53,2 % від загальної кількості зареєстрованих захворювань); органів травлення
(16,6 %); органів дихання (12,4 %); сечостатевої системи (4,6 %); ендокринної
системи (4,6 %); кістково-м’язової системи (4,2 %).
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Гендерний паспорт міста Полтави

Висновки

У період з 01.01.2015 р. по 01.01.2020 р. загальна кількість спортсменів у дитячо-
юнацьких спортивних школах міста Полтави збільшилась на 18,2 % (з 5032 до
5950 осіб). Кількість дівчат збільшилась на 18,5 %, а хлопців – на 18,1 %. У
дитячо-юнацьких спортивних школах міста Полтави переважать хлопці
(75,6%).
На початок 2020 р. серед представниць жіночої статі найбільш популярними
були такі види спорту: плавання (388 осіб), баскетбол (203 особи), волейбол
(143 особи), інваспорт (122 особи), художня гімнастика (119 осіб), легка
атлетика (68 осіб), хокей (66 осіб), чирлідинг (46 осіб), спортивний туризм (42
особи), дзюдо (36 осіб). 
На початок 2020 р. серед представників чоловічої статі найбільш популярними
були такі види спорту: футбол (791 особа), інваспорт (541 особа), плавання (357
осіб), дзюдо (267 осіб), баскетбол (255 осіб), бокс (215 осіб), тхеквондо ВТФ (207
осіб), волейбол (188 осіб), військово-спортивне багатоборство (172 особи),
комбат дзю-дзюцу (155 осіб). 

У закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладах міста
Полтави переважать хлопчики. В той час як у гендерній структурі здобувачів
вищої освіти переважать представниці жіночої статі.
У місті Полтаві наявна значна кількість науково-педагогічних і наукових
кадрів. Випускники закладів вищої освіти міста Полтави продовжують
навчання в аспірантурі. Станом на 01.01.2020 р. у закладах вищої освіти міста
було 54,0 % аспірантів чоловічої статі та 46,0 % – жіночої статі. У закладах
вищої  освіти  міста  Полтави  серед  кандидатів  наук  переважають  жінки
(68,0 %),  в   той час як ступені  докторів  наук  переважно  мають чоловіки 
 (54,0 %).
За період з 01.01.2015 р. по 01.01.2020 р. у гендерній структурі ректоратів закладів
вищої освіти міста Полтави відбулися зміни. Якщо станом на 01.01.2015 р.
відзначався гендерний паритет, то починаючи з 2016 р. і до 2020 р. включно –
спостерігався гендерний розрив: 46,0 % жінок і 54,0 % чоловіків.

Освіта та наука у місті Полтаві

Фізична культура та спорт у місті Полтаві

Органи місцевого самоврядування міста Полтави

За період з 01.01.2015 р. по 01.01.2020 р. у гендерній структурі органів місцевого
самоврядування міста Полтави превалювали жінки. На початок 2015 р.
співвідношення жінок і чоловіків в органах місцевого самоврядування міста
Полтави було таким: 70,0 % жінки та 30,0 % чоловіки. Станом на 01.01.2020 р.
у гендерній структурі органів місцевого самоврядування міста Полтави
частка жінок збільшилась і становила 74,0 %, частка чоловіків – 26,0 %.
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Висновки

Гендерний паспорт міста Полтави

Пріоритетним напрямом розвитку міста Полтави є забезпечення рівних умов
для усіх мешканців. У Полтаві здійснюються дієві заходи за напрямом
розбудови та вдосконалення активної та скоординованої місцевої політики у
сфері запобігання та протидії гендерно зумовленому та домашньому
насильству. У 2019 р. було зареєстровано 4068 звернень щодо домашнього
насильства та насильства за ознакою статі, з них: 3212 від жінок, 776 від
чоловіків та 80 від дітей. На обліку в органах внутрішніх справ з приводу
вчинення домашнього насильства чи насильства за ознакою статі у 2019 р.
перебувало 1261 особа, з них: 1186 чоловіків, 74 жінки, 1 дитина. 
Керівництво міста сприяє покращенню доступу мешканців міста до безпечних
місць перебування, створенню необхідних умов, за яких постраждалі особи
можуть більш швидко та ефективно подолати наслідки насильства, а також
впровадженню якісних спеціалізованих послуг. У місті постійно ведеться
робота щодо протидії домашньому насильству. У Полтаві діє спеціалізований
заклад соціального захисту – притулок для жінок Благодійної організації
«Світло надії». На базі Полтавського міського центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді створена та діє мобільна бригада соціально-
психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства
та/або насильства за ознакою статі.
У Полтаві активно ведеться інформаційно-просвітницька робота щодо
протидії гендерно зумовленому насильству. У рамках партнерства між
Полтавською міською радою та Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA)
за проєктом «Міста, вільні від домашнього насильства» проводиться
спеціалізований поглиблений навчальний курс з підготовки місцевих
експертів/-ок та консультантів/-ок з питань розбудови муніципальної
системи запобігання та протидії домашньому насильству. Співпраця з Фондом
ООН у галузі народонаселення (UNFPA) сприяє ефективному впровадженню
положень оновленої законодавчої бази та створенню ефективної моделі
реагування на гендерно зумовлене насильство у місті Полтаві. 

Проте за категоріями посад органів місцевого самоврядування
співвідношення жінок і чоловіків відрізняється. На початок 2015 р. у третій та
четвертій категоріях посад переважали чоловіки, а з п’ятої по сьому – жінки.
Станом на 01.01.2020 р. у третій категорії посад превалювали чоловіки, а у
категоріях посад з четвертої по сьому переважали жінки.
Чисельність депутатського корпусу Полтавської міської ради сьомого
скликання становить 56 осіб, з них 20,0 % (11 осіб) жіночої статі та 80,0 % (45
осіб) чоловічої статі.

Протидія гендерно зумовленому насильству у місті Полтаві
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затвердити робочу групу з упровадження гендерно орієнтованого
бюджетування в місті;
сформувати практичні навички у посадових осіб органів місцевого
самоврядування щодо використання інструментів гендерно орієнтованого
бюджетування;
 враховувати гендерні аспекти при здійсненні стратегічного планування у місті;
надати пропозиції головному управлінню статистики у Полтавській області
щодо використання гендерно орієнтованого підходу при підготовці
статистичних щорічників міста;
сприяти поширенню гендерно чутливих й інклюзивних підходів у навчанні у
закладах освіти міста;
 популяризувати ідеї гендерної рівності у різних сферах життєдіяльності міста;
продовжувати реалізацію проєкту щодо протидії гендерно зумовленому
насильству у місті Полтаві;
долучитись до впровадження проєкту «Трамплін до рівності: Проєкт зі зміни
соціальних норм та викорінення гендерних стереотипів задля сталого розвитку
та добробуту жінок і чоловіків в Україні»;
приєднатись до «Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих
громад».

Враховуючи результати гендерного дослідження у місті Полтаві перед органами
місцевого самоврядування постають такі ключові завдання:

Висновки

Гендерний паспорт міста Полтави
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