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Залучення до впровадження ҐОБ представників 
інших адміністративно-територіальних рівнів 
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Ґендерне бюджетування в Україні

Працюємо над бюджетними 
програмами головних розпорядників 
бюджетних коштів

Загалом було проаналізовано 50 програм, які фінансуються з державного
бюджету. 



Приклад виявлених ґендерних розривів програми «Забезпечення діяльності 
підрозділів, установ та закладів Національної поліції України», головний 
розпорядник коштів - Міністерство внутрішніх справ.

Проєкт також надав експертно-кон- 
сультаційну підтримку у напрацьовані 
рекомендацій до 21 паспортів бюджет-
них програм, зокрема до завдань, під-
став, напрямків використання бюджет-
них коштів та результативних показни-
ків бюджетних паспортів.

Було проведено ряд робочих зустрі-
чей з ГРК, серед яких Національна 
рада України з питань телебачення і 
радіомовлення, Міністерство охорони 

здоров’я, Міністерство соціальної по- 
літики, Міністерство культури, молоді 
та спорту, Національне агентство з пи-
тань запобігання корупції та інші.

У рамках Меморандуму про співробіт- 
ництво з Міністерством розвитку гро-
мад та територій також було розро-
блено ряд пропозицій до бюджетних 
запитів на 2020-2022 рр. з врахуван-
ням ґендерного підходу щодо наступ-
них програм:

Очікуємо на відповідні зміни у бюджетних програмах головних розпорядників ко-
штів державного бюджету.

Цивільний персонал
Поліцейські
Державні службовці

ЗАГАЛЬНА
ЧИСЕЛЬНІСТЬ
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Цивільний персонал

У декретній відпустці

«Надання державної підтримки 
для будівництва (придбання) 

доступного житла»

Державні службовці

На керівних посадах

Загальнодержавна цільова 
програма «Питна вода України»
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Приймають участь у заходах із 
забезпечення національної безпеки й 

оборони у Донецькій і Луганській областях

Перебувають у складі національного 
контингенту та національного персоналу в 
міжнародних операціях з підтримки миру 

і безпеки
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Поліцейські

Вся патрульна поліція

«Фонд 
енергоефективності» 



Команда Проєкту фіналізувала 18 
звітів  робочих груп з ҐОБ областей 
та м.Києва за результатами ґендер-
них бюджетних аналізів обраних 
програм, які фінансуються за раху-
нок коштів місцевих бюджетів. 

Сфера культури та мистецтва. 
Програма «Фінансова підтримка 
театрів», Житомирська область 
(2019 рік)

Виявлені ґендерні розриви:

Уже вчетверте вітаємо 
випускників Школи 
тренерів з ҐОБ, які 
успішно пройшли 
навчання протягом 
трьох циклів тренінгів та 
отримали сертифікати 
про завершення курсу. 

Розпочинаючи кожного 
разу нову Школу, ми роз-
ширюємо коло експертів з 
ҐОБ, які здобули необхідні 
знання та навички задля 
успішного впровадження та 
застосування  ґендерного 
підходу  в бюджетний про-
цес. Четверта Школа стала 
продовженням цієї вдалої 
практики. 

Вітаємо випуск 
Четвертої школи тренерів з ҐОБ

Ґендерний бюджетний  аналіз програм, які 
фінансуються з місцевих бюджетів 

Структура глядачів театрів

38,6%61,4%

За результатними ґендерного аналізу також напрацьовані відповідні рекомендації  для 
подолання ґендерних розривів і запропоновані відповідні зміни до нормативно-право-
вої бази.

У 2018 році розрахункові видатки 
на жінок склали 14,2 млн грн, на 
чоловіків – 9 млн грн. 

Проте, враховуючи статистичні 
дані про статевий склад 
чисельності постійного 
населення Житомирської області, 
пропорційне співвідношення 
видатків повинно бути таким: 
12,4 млн грн на жінок і 10,8  млн 
грн на чоловіків. 

14,2 млн 
грн

9 млн грн

10,8 млн 
грн

12,4 млн 
грн

Ґендерні розриви щодо спрямування 
видатків (за результатами 
анкетування) при розподілі 
витрат на глядачів за їхнім місцем 
проживання: лише 3,6 млн грн 
замість 9,6 млн грн спрямовано на 
відвідувачів із сільської місцевості 
(тобто в 2,6 рази менше).

При цьому видатки на мешканців 
міських поселень склали 19,6 млн 
грн замість 13,6 млн грн. Крім того, 
79,6 % коштів фінансової підтримки 
з обласного бюджету або  
18,5 млн грн спрямовано на глядачів, 
що проживають у м. Житомир, що  
в 3,7 рази більше за частку 
житомирян, згідно статистичних 
даних, у загальній кількості 
населення області (21,6%). 

3,6 млн 
грн

19,6 млн 
грн 13,6 млн 

грн
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грн



Підтримуємо пріоритетні напрямки 
державної ґендерної політики

Інтеграція ґендерного підходу в реформу 
децентралізації   

Проєкт вітає готовність уряду до 
реалізації політики ґендерної 
рівності, інтеграції ґендерного 
підходу в галузевий розвиток та 
готовність співпрацювати з доно-
рами, міжнародними проєктами 
та громадянським суспільством. 

Для досягнення цілей ґендерної 
рівності, а також ефективного ви-
користання коштів державного і 
місцевих бюджетів надзвичайно 
важливим є впровадження та засто-
сування ґендерного підходу в бю-
джетному процесі.

На спільній зустрічі з віце-прем’єр-мі-
ністром з питань європейської та єв-
роатлантичної інтеграції Дмитром 

Кулебою, керівниця Проєкту Окса-
на Кисельова наголосила на необ-
хідності інституціалізації ґендерно 
орієнтованого бюджетування, вне-
сення комплексних змін до норма-
тивно-правової бази, зокрема до 
Бюджетного кодексу України.

Команда Проєкту ҐОБ спільно з 
ООН Жінки в Україні за підтримки 
Міністерства розвитку громад та 
територій провели дводенний семі-
нар присвячений аналізу ґендерних 
даних  на місцевому рівні. Учасники 
та учасниці  обговорили виклики та 
можливості впровадження  ґендер-
ного підходу в регіональний розви-
ток та розвиток громад. Також були 
розроблені рекомендації до наказу 
№75 Міністерства розвитку громад 
та територій України, який  акцентує 
увагу на керівних принципах щодо 
соціально-економічного розвитку 

об’єднаних громад. Ці рекомендації 
до Наказу зосереджені на інтеграції 
саме ґендерного підходу при фор-
муванні та реалізації прогнозних та 
програмних документів ОТГ. Чека-
ємо на фінальну версію Наказу та 
його виконання!

Діємо на випередження майбутніх запитань – так, анонсуємо П’ятий набір вже зов-
сім скоро. Працюємо над новим підходом та концепцією, чекайте! 

Міністерство фінансів України 
Департамент фінансів ОДА
Департамент освіти та науки ОДА
Департамент соціального захисту та забезпечення 
ОДА

14
ВИПУСКНИКІВ
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Продовжується співпраця 
з Національним агентством України 
з питань державної служби

У рамках співпраці Національного 
агентства України з питань дер-
жавної служби, Центру адаптації 
державної служби до стандартів 
Європейського Союзу спільно з 
Представництвом Фонду імені Фрі-
дріха Еберта в Україні та Проєктом 
ҐОБ 22-23 вересня в м. Одеса від-
бувся тренінг  щодо запровадження 
тематики ґендерно орієнтованого 
бюджетування до системи підго-
товки, спеціалізації та підвищення 
кваліфікації державних службовців 
та посадових осіб місцевого само-
врядування. 

Учасники та учасниці отримали ба-
зові знання з питань впровадження 
ґендерного підходу у бюджетний 
процес та відповідні базові навички 
для включення тематики «ґендерна 
політика» та «ґендерно орієнтова-
не бюджетування» до навчальних 
курсів для слухачів магістратури 
за напрямком публічне управлін-
ня та адміністрування низки вищих 
навчальних закладів та в межах 
мережі НАДС в Одеській, Микола-
ївській, Херсонській, Київській, Чер-
нігівській, Черкаській областях та у  
м. Києві.

Проєкт ҐОБ підтримав також про-
ведення Регіональної конференції 
з публічного управління «Одеса. 
Рішельє. Форум» (25-27 вересня,  
м. Одеса). На Форумі розглянуто 
новітні тенденції у сфері управлін-
ня персоналом, проведено диску-
сії щодо викликів реформи дер-

жавного управління та державної 
служби, в тому числі ґендерного 
мейнстрімінгу в систему професій-
ної підготовки та розвитку держав-
них службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування. 

Тренінги для 
об’єднаних
територіальних 
громад 

Вересень

14

17

14

17

16

19

19

19

19

33

Чернігівська
область (10 ОТГ)

Дніпропетровська
область (10 ОТГ)

Луганська
область (14 ОТГ)

Одеська
область (15 ОТГ)

Черкаська
область (15 ОТГ)

Харківська
область 

2-3
липня

5-6
серпня

17-18
вересня

9-10
липня

21-22
серпня

26-27 
вересня

8-9
липня

8-9
серпня

24-25 
вересня

11-12
липня

Хмельницька
область (18 ОТГ)

Вінницька
область (18 ОТГ)

Донецька
область (10 ОТГ)

Волинська
область (18 ОТГ)

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

93%

7%

93%

7%

94%

6%

95%

5%

95%

5%

94%

6%

Активно співпрацюємо з Програ-
мою «U-LEAD з Європою» щодо 
імплементації навчальної програми 
з ґендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі для представ-
ників ОТГ.  

Незважаючи на літній період, 
графік тренінгів надзвичайно  
насичений.

2019



ҐОБ в Україні реалізовує Міністерство фінансів України, 
 за підтримки Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні»,  

що фінансується Швецією.

Справедливий бюджет для всіх і кожного!

Facebook                   issuu                 grbproject.org               YouTube

Слідкуйте за нами: 

• Триває підготовка до спільних нарад робочих груп з ҐОБ областей та м.Київ 
з Міністерством фінансів, галузевими міністерствами щодо результатів ґен-
дерного бюджетного аналізу програм, які фінансуються з місцевих бюджетів;

• Працюємо над новим форматом для П’ятої школи тренерів;

• Готуємо тренінги у м.Київ щодо включення тематики ґендерної рівності та 
ҐОБ до навчальних програм системи підготовки, спеціалізації та підвищення 
кваліфікації державних службовців та посадовців місцевого самоврядування 
з НАДС.

Заплановані заходи

Залучення до впровадження ҐОБ 
представників інших адміністративно- 
територіальних рівнів 

Ми у медіа 

Херсонська область передала  
естафету Івано-Франківській для 
подальшої роботи з представника-
ми інших адміністративно-терито- 
ріальних рівнів.

Протягом серпня команда експертів 
Проєкту провела 4 дводенні тренінги 
щодо застосування ґендерно орієнто-
ваного підходу в бюджетному процесі 
для представників місцевих фінансо-
вих органів Івано-Франківської області. 

Якщо вам досі складно зрозуміти або 
знайти аргументи на користь ґендер-
но орієнтованого бюджетування - 
інтерв’ю  заступниці керівниці Про-
єкту, національної експертки Оксани 
Цюпи в ефірі «Громадського радіо», 
точно варте до прочитання та прослу-
ховування. Чому більшість програм 
не є ґендерно чутливими, як ґендер-
ний аналіз може дійсно допомогти 
раціонально та ефективно витрачати 
бюджетні кошти відповідно до реаль-

них потреб різних груп населення? 
– відповіді на ці, та інші важливі за-
питання можна отримати в інтерв’ю. 
Радимо обов’язково ознайомитися!

98%

2%
44
ОСОБИ

ОТГ16
МІСТ 
ОБЛАСНОГО 
ЗНАЧЕННЯ
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