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Загальних зборів ради лідерів 

секс-працівників України 

від 26 серпня 2021 року 

 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ  

представників від спільноти секс-працівників  

до складу Національної ради з питань протидії  

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу 

  

 

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО ДЛЯ СПІЛЬНОТИ?  

Представник спільноти секс-працівників (СП) у Національній раді з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу це: 

• Легалізація спільноти на державному національному рівні 

• Можливість озвучування потреб спільноти та адвокація прав та інтересів спільноти 

• Можливість впливати на якість та контролювати якість послуг для спільноти 

• Співпраця з владою 

 

 

1. ОБОВ'ЯЗКИ ПРЕДСТАВНИКА СП 

 

Представник має бути відкритою публічною особою щодо своєї приналежності до 

спільноти секс-працівників та мати особистий досвід;  

Представник уповноважений на засіданнях Ради і в процесі прийняття рішень 

представляти точку зору та  інтереси спільноти секс-працівників, а не свої власні або 

інтереси організації; 

Представник зобов'язаний відкрито та своєчасно обмінюватись інформацією зі спільнотою 

зокрема, шляхом активної переписки: проводити наради, консультації з активістами 

спільноти, давати зворотний зв'язок та звітувати перед спільнотою, надавати відповіді на 

запити додаткової інформації тощо; 

Представник повинен брати активну участь у діяльності Національної Ради, робочих та 

експертних груп, утворених за рішенням Ради, у розробці плану роботи Ради, підготовці 

порядку денного засідань, проектів рішень, підготовці інформаційно-аналітичних 

матеріалів до засідань Ради, виконувати рішення Ради; 

Представник повинен знати та дотримуватися у своїй діяльності Кодексу етики та 

службової поведінки для членів Координаційних механізмів країн затверджений 

Правлінням Глобального фонду. 

 

 

2. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ КАНДИДАТА 

 

Подавати свою кандидатуру на участь у виборах представника від спільноти СП може 

особа, яка належить до однієї з перерахованих категорій: 

 
- лідер/активіст самоорганізації секс-працівників БО «Легалайф-Україна» та/чи член мережі  

ініціативних груп БО «Легалайф-Україна»; 

- представник іншої самоорганізації СП України; 



- представник регіональної ініціативної групи СП, яка складається з не менше ніж 3-х секс-

працівників та має історію правозахисної, адвокаційної діяльності, а саме участі у організації та 

проведенні навчальних заходів, публічних, адвокаційних акцій  тощо, який має досвід роботи у 

проектах з протидії ВІЛ/СНІДу, у правозахисній, адвокаційній діяльності, ознайомлений з 

процедурами та програмами  Глобального Фонду. 

 

Членами Загальних Зборів Ради лідерів СП України (ЗЗРЛ СП) були запропоновані і 

затверджені основні критерії для відбору кандидатів, з урахуванням очікувань від їх 

діяльності на користь широкому колу, і пакет необхідних для висунення кандидатури 

документів - резюме кандидата, мотиваційний лист, план комунікації з членами спільноти. 

 

Відповідно до критеріїв, кандидат повинен відповідати хоча б однієї з вимог: бути 

лідером/активістом мережі БО «Легалайф-Україна» або бути членом іншої самоорганізації 

секс-працівників України, або бути членом ініціативної групи, що складається мінімально 

з трьох активістів, які мають «живу» історію активізму. А також, кандидат обов'язково 

повинен мати досвід роботи в проектах по протидії ВІЛ / СНІДу, у правозахисній, 

адвокаційної діяльності, бути знайомий з процедурами та програмами Глобального 

Фонду. 

 

 

3. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ВИБОРЦІВ  

 

Проголосувати за кандидата можуть лідери та активісти спільноти секс-працівників 

України, а саме: 

 

- лідери/активісти самоорганізації секс-працівників БО «Легалайф-Україна» та/чи члени 

мережі  ініціативних груп БО «Легалайф-Україна»,  

- представники інших самоорганізацій секс-працівників; 

-  представники регіональних ініціативних груп СП, що складаються з не менше ніж 3-х 

секс-працівників, які мають історію правозахисної, адвокаційної діяльності, а саме участі 

у організації та проведенні навчальних заходів, публічних, адвокаційних акцій  тощо, 

мають досвід роботи у проектах з протидії ВІЛ/СНІДу, у правозахисній, адвокаційній 

діяльності, ознайомлені з процедурами та програмами  Глобального Фонду. 

 

Членами ЗЗРЛ СП були запропоновані і затверджені основні критерії для відбору 

виборців. Обговорювалося, що неможливо врахувати голоси всіх секс-працівників 

України, що багато хто з них не знають / не цікавляться / байдужі до процесу і його 

результатів. Було прийнято рішення, що право голосувати і впливати на долю спільноти 

повинні тільки лідери та активісти спільноти секс-працівників України - члени 

регіональних ініціативних груп секс-працівників, члени БО «Легалайф-Україна», 

представники інших самоорганізацій секс-працівників України, так як у них є мотивація, 

необхідні знання та досвід. 

 

4. НЕЗАЛЕЖНИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ (НТК) 

 

Для гарантії відкритості та прозорості виборів було прийнято рішення про створення 

тимчасового незалежного технічного комітету. Щоб уникнути конфліктів і звинувачень в 

упередженості члени ЗЗРЛ України вирішили, що комітет буде складатися з 

представників основних реципієнтів ГФ, Національної Ради, Секретаріату, комісії з 

нагляду Національної Ради, а також експертів і представників ключових спільнот (крім 

СП) у яких немає явного конфлікту інтересів.  



Функції НТК: перевірка документів від кандидатів на їх відповідність зазначеним 

критеріям, формування списку кандидатів для голосування та здійснення підрахунку 

голосів в процесі виборів від секс-працівників до складу Національної ради з ВІЛ та ТБ 

України.  

БО «Легалайф-Україна» забезпечує організацію процесу виборів, налагодження 

комунікації між членами НТК та вчасний доступ до необхідних  ресурсів/документів для 

виконання членами НТК їх функцій. Лідери та активісти спільноти СП, а також 

співробітники і члени БО «Легалайф-Україна» не матимуть можливості для здійснення 

впливу на результати виборів. 

 

5. ПРОЦЕС ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТІВ 

 

А) Вибори відбудуться через електронне голосування. 

 

Для цього в Facebook групі sexworkers Ukraine 

https://www.facebook.com/groups/1910842769159611/ , 

на сторінці БО "Легалайф-Україна" https://www.facebook.com/legalifeukraine/  

і на сторінці Національної платформи спільнот 

https://www.facebook.com/groups/370283263029415/  

буде розміщена форма для он-лайн голосування.  

 

Бажаючі брати участь у виборах, відповівши на питання і підтвердив свою відповідність 

критеріям відбору виборців, зможуть в цій же формі віддати голос за кандидата, який 

відповідає їх вимогам чи проти всіх кандидатів. Заповнені виборцями форми автоматично 

будуть відправлені на e-mail, доступ до якої буде тільки у членів Незалежної Технічного 

комітету. 

 

В) За результатами голосування обереться власне основний представник СП (найбільша 

кількість відданих голосів) і його альтернат (другий за кількістю набраних голосів 

кандидат).  

Незалежний технічний комітет підрахує голоси і представить результати голосування. 

Результати голосування будуть оприлюднені протягом трьох днів з моменту закінчення 

голосування. 

 
 

Прим.: Процедура проведення виборів, включаючи критерії для відбору кандидата і виборців були 

розроблені і затверджені 12 жовтня 2018р. членами Національної Мережі секс-працівників 

України (НМСП України), в рамках проведення Першого Всеукраїнського форуму секс-працівників 

України. 26 серпня 2021 року Члени Загальних Зборів Ради лідерів СП України розглянули 

процедуру виборів, внесли правки у частині Критерії до кандидатів та виборців, та затвердили 

процедуру виборів (Протокол № 3_2021 Загальних зборів ради лідерів секс-працівників України від 

26 серпня 2021 року) 
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