
Активно працюємо з громадським сектором з метою застосування ним  ін-
новаційних підходів для підвищення рівня спроможності. 27-28 травня ц.р. 
Проєкт ҐОБ провів вебінар для представників і представниць неурядових ор-
ганізацій: «Ґендерно орієнтоване бюджетування – інструмент для прийняття 
ґендерно чутливих фінансових рішень». Надзвичайно важливо інформувати 
громадськість щодо ролі  у прийнятті ґендерно чутливих фінансових рішень 
на всіх стадіях бюджетного процесу, особливо в період кризи COVID-19.

Також 17-18 червня 2020 року відбувся спільний вебінар з ООН Жінки та 
Міжнародним фондом «Відродження» для представників ромських гро-
мадських організацій про сутність ґендерно орієнтованого підходу та його 
роль у бюджетному процесі.

У цьому випуску:
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Пандемія COVID-19 завдає відчутних ударів не тільки світовій фінансо-
во-економічній системі, але й суттєво впливає на права людини та ґен-
дерну рівність. Жінки і чоловіки по-різному відчувають наслідки кризо-
вих ситуацій, відповідно, рішення щодо перерозподілу публічних коштів, 
пов’язані з необхідністю боротьби з коронавірусом, мають враховувати 
потреби жінок, чоловіків та різних підгруп цих категорій. У рамках додат-
кових заходів, пов’язаних із аналізом ґендерного впливу анти-корона-
вірусних заходів, команда Проєкту підготувала дослідження «Ґендерний 
вимір пандемії COVID-19», результати якого були представлені 16 червня 
ц.р. у форматі онлайн-презентації для ключових стейкхолдерів, партне-
рів Проєкту та ЗМІ. Загалом до онлайн-презентації долучилися понад 200 
учасників і учасниць, переглянути трансляцію можна на офіційному кана-
лі інформаційного агентства «Укрінформ» за посиланням https://cutt.ly/
ruBpnlx. Представлений ґендерний аналіз показав, що криза, пов’язана 

 � Навчання для фахівців структурних підрозділів Апарату 
Верховної Ради України;

 � Вебінари для працівників закладів вищої освіти Міністер-
ства внутрішніх справ;

 � Проведення спільних нарад РГ з ҐОБ регіонів і представни-
ків ЦОВВ щодо обговорення пропозицій та рекомендацій 
за результатами ґендерного бюджетного аналізу програм, 
які фінансуються з місцевих бюджетів;

 � Участь у проведенні оглядів витрат державного бюджету в 
окремих сферах;

 � Залучення нових ГРК до впровадження та застосування 
ґендерного підходу;

 � Вебінари за участю міжнародних експертів стосовно су-
часних тенденцій, інноваційних підходів і розвитку ҐОБ на 
світовому, європейському та національному рівнях.

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

що фінансується Швецією.

Справедливий бюджет для всіх і кожного!
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16-18 червня ц.р. відбулися веб-наради щодо особливостей застосування 
ґендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі для консультантів 
і консультанток Проєкту ПУЛЬС у регіональних відділеннях Асоціації міст 
України. Загалом, у вебнарадах взяло участь 90 осіб. Кожна з трьох вебна-
рад враховувала різну спеціалізацію радників АМУ – з бюджетних питань, з 
правових питань і з питань комунікацій. Також окремий захід в онлайн-фор-
маті було проведено для представників органів місцевого самоврядування 
– членів Харківського регіонального відділення Асоціації міст України.

Вже традиційно розповідаємо про 
партнерські заходи з програмою 
«U-LEAD з Європою»: 13 травня ц.р. 
відбувся вебінар «Ґендерно орієнто-
ваний підхід у бюджетному процесі» 
для радників і радниць із муніци-
пальних фінансів. Зокрема, учасники 
мали змогу ознайомитися з новаці-

ями у законодавстві щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу 
в бюджетному процесі, а також дізнатися, як впливають рішення, в тому 
числі бюджетні, в умовах СOVID-19 на жінок і чоловіків та/або їхні групи. 
Завжди раді співпраці з партнерами, поширюємо знання про ҐОБ разом! 

18,2% радників вперше ознайомилися з інструментом ҐОБ

Показники інвалідності населення є важливим індикатором, який характе-
ризує стан здоров’я нації й певною мірою може відображати рівень роз-
витку системи охорони здоров’я та ефективність реалізації соціальної по-
літики держави.

Ділимося проміжними результатами аналізу програми «Надання меди-
ко-соціальної експертизи», над якою працюють РГ з ҐОБ Полтавської та 
Тернопільської областей. 

РГ з ҐОБ Полтавської області виявила, що на медико-соціальну експерти-
зу частіше направляють чоловіків і саме чоловікам частіше встановлюють 
інвалідність. 

Втрата або зниження працездатності  жінок і чоловіків працездатного віку 
є одним із факторів впливу на зниження рівня соціально-економічного роз-
витку країни. Нагадуємо, що у 2020 році РГ в областях та м.Києві обрали 
для ґендерного аналізу 16 бюджетних програм в шести галузях економіки, 
фінальні результати презентуватимемо восени.

Серед осіб, яким встановлено інвалідність найбільша частка припадає на 
вікову групу 40-55 років (ж), 60(ч) років - 64,1 %. 

(За результатами ґендерного аналізу проведеного РГ з ҐОБ Тернопільської області).
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із пандемією COVID-19, і бюджетні 
рішення, ухвалені урядом, мають 
різні наслідки для жінок, чоловіків 
та підгруп у рамках цих двох кате-
горій.  

Жінки сконцентровані у галузях, 
які найперші зазнали негативного 
впливу від скорочення фінансу-
вання з державного бюджету й за-
провадження карантинних заходів. 

Скорочення фінансування сфери соціального захисту призвело до по-
дальшого зубожіння найуразливіших верств населення. Через соціальну 
ізольованість зріс рівень домашнього насильства, жертвами якого пе-
реважно є жінки і літні люди. Крім того, зросло навантаження на жінок 
по виконанню домашньої роботи і наглядової праці. Жінки також мають 
більший ризик захворіти на коронавірус, оскільки вони становлять пере-
важну більшість медичних працівників і допоміжного персоналу, які нада-
ють допомогу хворим. 

Жінки становлять більш ніж 80,0% 
штатних працівників у галузі охорони здоров’я

Чоловіки також зазнали негативного впливу від пандемії та карантинних 
заходів через скорочення економічної діяльності не тільки в тих галузях, 
які перераховані вище, але і в сфері транспортних перевезень, у якій 
вони становлять переважну більшість працівників та керівників. 

Зараз особливо важливо, щоб система управління державними фінан-
сами застосувала сучасні інструменти для цільового, ефективного та 
ґендерно справедливого перерозподілу публічних коштів. Саме таким 
інструментом є ґендерно орієнтоване бюджетування,  яке гарантує, що 
проблеми як жінок, так і чоловіків враховуються в процесі прийняття фі-
нансових рішень. Застосування цього інструменту дозволить по-новому 
розставити пріоритети, головним із яких мають стати конкретні люди – 
жінки і чоловіки, яким держава надає послуги й підтримку відповідно до 
їхніх потреб та інтересів.

Під час моніторингу паспортів бюджетних програм, які фінансуються з міс-
цевих бюджетів у 2020 році, було опрацьовано 19 473 паспорти – у 1 075 
з них були виявлені ґендерні аспекти. Відзначаємо величезний прогрес у 
цьому напрямку, адже у 2017 році таких паспортів було лише 6!

Командою Проєкту завершено моніторинг паспортів бюджетних про-
грам, які фінансуються з державного бюджету у 2020 році, щодо вра-
хування ґендерних аспектів: з-поміж 370 промоніторених паспортів 43 
паспорти бюджетних програм містять ґендерні аспекти.  

Результати моніторингу паспортів 
бюджетних програм, які фінансуються 
з державного та місцевих бюджетів
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Зокрема, на адміністративно-територіальному рівні при складанні та за-
твердженні паспортів бюджетних програм найбільш активно ґендерні ас-
пекти включали ГРК обласного рівня. 

Щодо галузевого розподілу, то найчастіше ґендерні аспекти було врахова-
но у сфері освіти і науки – 40%, також житлово-комунальне господарство 
та інша діяльність мають 0,1% паспортів, які містять ґендерні аспекти.

Результати моніторингу паспортів  
бюджетних програм ГРК державного бюджету

Включення ґендерних аспектів
при складанні та затвердженні
паспортів бюджетних програм, 
які фінансуються з місцевих
бюджетів (за галузями)

Експертно-консультативна підтримка 
головних розпорядників коштів 
державного бюджету

Міністерство освіти і науки України

Підготовка бюджетного запиту на 2021-2023 рр. для складання паспор-
тів  бюджетних програм з урахуванням ґендерних аспектів:

 � «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук 
України», надання позашкільної освіти державними закладами позаш-
кільної освіти, заходи з позашкільної роботи» з урахуванням ґендерного 
підходу;

 � «Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної 
форми власності».

Міністерство охорони здоров’я України

Експерти Проєкту ҐОБ були включені в Робочу групу з огляду витрат 
державного бюджету щодо здійснення централізованих закупівель лі-
карських засобів, медичних виробів і послуг.

Міністерство соціальної політики України

Триває ґендерний аналіз бюджетної програми «Заходи із соціальної, 
трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» (за напрямком: 
«навчання та перекваліфікація осіб з інвалідністю у навчальних  закла-
дах, центрах професійної реабілітації інвалідів»).

Міністерство культури та інформаційної політики України

Експертно-консультативна підтримка щодо ґендерного аналізу бюджет-
них програм та підготовка рекомендацій щодо включення ґендерних ас-
пектів до бюджетних запитів на 2021-2023 рр.:

 � «Фінансова підтримка національних театрів»

 � «Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в націо-
нальних і державних заповідниках»

Розроблено пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про культуру» щодо загальних засад надання насе-
ленню культурних послуг».

Міністерство внутрішніх справ України

Проведено 7 вебінарів для фахівців МВС та відповідних структурних під-
розділів. Завершено ґендерний аналіз 12 бюджетних програм і підготов-
лено пропозиції за його результатами.

Міністерство розвитку громад та територій України

Участь у проведенні огляду витрат у сфері регіонального розвитку в ча-
стині підтримки формування інфраструктури об’єднаних територіальних 
громад. 

Рахункова палата

Триває ґендерний аналіз програми «Керівництво та управління у сфері 
контролю за виконанням державного бюджету» і готуються пропозиції 
за його результатами. 

Експерти Проєкту представили фахівцям Рахункової палати України ре-
зультати ґендерного аналізу програм протидії захворюванню на туберку-
льоз, проведеного Робочими групами з ҐОБ Житомирської, Івано-Фран-
ківської та Черкаської областей. Надана інформація допомогла представ-
никам Рахункової палати краще зрозуміти сутність ҐОБ як інструменту 
управління державними фінансами та досягнення ґендерної рівності, 
зокрема, доцільності його використання в рамках проведення міжнарод-
ного паралельного аудиту щодо профілактики й лікування туберкульозу. 
Триває робота з оновлення даних щодо захворюваності на туберкульоз 
в Україні у співпраці з Робочими групами з ҐОБ в областях та м. Києві.
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