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Фізична культура і спорт. 2014 рік.
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Херсонська область

Охорона здоров’я. 2014 рік. 
Житомирська область 

Міністерство молоді 
та спорту

Туберкульоз більш поширений серед 
чоловіків (72%) ніж серед жінок (28%). Діти 
до 14 років хворіють однаково. 
З 15-ти років частка хворих чоловіків різко 
зростає. Чоловіки звертаються до лікаря на 
пізнішій стадії захворювання, ніж жінки, 
переривають лікувальний процес, що 
збільшує тривалість та вартість лікування. 
Лікування туберкульозу на запущеній стадії 
коштує майже у 100 разів більше, ніж на 
перших стадіях. 

Статева та вікова структура захворювань 
на туберкульоз, %

Приклади ґендерного бюджетного аналізу

Спортсмени, %

Медалі, %
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Ці та інші попередні результати будуть використані у якості основи для змін у програмах
задля кращого задоволення потреб отримувачів державних послуг

Міністерство фінансів України
Міністерство соціальної політики України
Міністерство молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України
Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство культури України

Усі міністерства 

Ґендерно 
орієнтоване 
бюджетування 
в Україні

2016 рік

2017 рік

2014-2015 рік

2018 рік

Долучення партнерів до роботи з ҐОБ

2019-20 рік



Проект «Ґендерне бюджетування в Україні» здійснюється з метою 
підтримки Міністерства фінансів України у процесі впровадження 
ґендерно-орієнтованого бюджетування (ГОБ) в Україні та реалізу-
ється за фінансової підтримки Уряду Швеції.

Загальні підходи проекту базуються на найкращій міжнародній 
практиці й передбачають апробацію роботи з ҐОБ на рівні пілот-
них галузевих міністерств і областей і внесення необхідних змін у 
документах.

Ґендерно-орієнтоване бюджетування – це інструмент, спрямований 
на інтеграцію ґендерної складової у бюджетний процес. Його слід 
розглядати як впливовий елемент управлінської діяльності, 
пов’язаний із розробкою бюджетів різних рівнів, що надає важливу 
інформацію фахівцям, які приймають рішення щодо розподілу 
бюджетних коштів.

Про проект Основні етапи 
роботи проекту

Складові 
роботи із ҐОБ

01. 02. 

03. 

ґендерний 
бюджетний 
аналіз

зміни у 
програмі i
бюджеті

системна 
інтеграція
ҐОБ

Ґендерно-орієнтоване 
бюджетування grbproject.org

Справедливий бюджет для всіх і кожного!

Етап 1. Початкова 
робота щодо 
впровадження 
ҐОБ (2014-2015)

Створено робочі групи у 
пілотних галузевих міністерствах 
та областях 

Здійснено ґендерний бюджетний 
аналіз вибраних програм 

Етап 4. 
Розгортання роботи 
з ҐОБ (2018-2020)

Етап 2. 
Впровадження і 
апробація результатів 
пілотної роботи з ҐОБ 
(2015-2016)

Включено ґендерну складову у 
відповідні документи пілотних 
міністерств і областей за 
результатами ґендерного аналізу

Розгорнуто пілотну роботу щодо 
ҐОБ 

Впровадження ҐОБ на      
державному і місцевому рівнях

Етап 3. 
Інституціоналізація 
ҐОБ (2017)

Розробка Методичних 
рекомендацій щодо 
впровадження ҐОБ на 
державному та місцевому рівнях 

Удосконалення документів, що 
застосовуються в      
бюджетному процесі

Удосконалення системи 
планування діяльності  
галузевих міністерств та 
місцевих адміністрацій для 
забезпечення ґендерної рівності 

Розширення сфери діяльності 
Проекту на нових 
адміністративно- територіальних 
рівнях (райони, міста обласного 
значення, ОТГ) 

Внесення остаточних змін до законодавчої та 
нормативно-правової бази

Підвищення потенціалу співробітників Мінфіну та усіх 
ГРК щодо інтеграції ҐОБ до ПЦМ 

Включення ҐОБ до навчального процесу вищих 
навчальних закладів в т.ч. центрів підвищення 
кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
органів місцевого самоврядування

Стале забезпечення кваліфікованими 
спеціалістами-практиками з ҐОБ 
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