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ҐОБ у проєкті Закону України  «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік»

Міністерство фінансів України включило 
інформацію щодо застосування ґендерно 
орієнтованого підходу у бюджетному про-
цесі в Пояснювальну записку до проєкту 
Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік». Зокрема, під час під-
готовки бюджетних запитів на 2021 – 2023 
роки Зокрема, під час підготовки бюджет-
них запитів на 2021–2023 роки ґендерний 
аспект врахували 29 (35%) головних розпо-
рядників коштів (ГРК) державного бюджету 
за 41 бюджетною програмою. Десять ГРК 
(12%) вживають заходи щодо удосконален-
ня збирання та оброблення необхідних да-
них, запровадження нових та/або перегляду 
наявних форм статистичної та адміністра-
тивної звітності, внесення змін до норма-
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Вебінари за участю міжнародних 
експертів та експерток

Експертно-консультативна підтримка 
головних розпорядників коштів 
державного бюджету

тивно-правової бази. Мінфін пояснює, 
що включення ґендерного аспекту до 
характеристик бюджетної програми 
сприяє покращенню якості публічних 
послуг, робить «видимими» різні гру-
пи отримувачів та надавачів публічних 
послуг (як за ґендерною ознакою, так 
і з урахуванням соціальних, вікових, 
професійних та інших особливостей), а 
отже, дає змогу врахувати їхні потреби 
під час розподілу коштів бюджету. Як 
наслідок, оптимізується обсяг і струк-
тура бюджетних витрат, ГРК ефектив-
ніше розпоряджаються обмеженим 
бюджетним ресурсом. 

Проєкт протягом вересня провів цикл вебінарів за участю міжнародних 
експертів та експерток з метою поширення знань і досвіду щодо сучасних 
тенденцій розвитку і практик ҐОБ на світовому, європейському та націо-
нальному рівнях.

До вебінарів були залучені експерти 
та експертки з міжнародним досві-
дом у сферах державних фінансів, 
ґендерної інтеграції, формування 
бюджетів з урахуванням ґендерних 
аспектів та оцінки ґендерного впли-
ву. Понад 500 учасників та учасниць 
долучилися до проведення вебіна-

рів, також онлайн-трансляція про-
водилася у мережі «Facebook» на 
сторінці Проєкту «Ґендерне бюдже-
тування в Україні».

Якщо у вас не було можливості при-
єднатися, всі записи вже доступні на 
YouTube-каналі Проєкту!

За результатами ґендерного аналі-
зу командою Проєкту підготовлено 
пропозиції щодо включення ґендер-
них аспектів у бюджетні запити і про-
єкти паспортів бюджетних програм 
Міністерства соціальної політики 
України, Міністерства освіти та нау-
ки України, Міністерства культури та 
інформаційної політики України, Мі-

ністерства оборони України, Мініс-
терства охорони здоров’я України, 
Верховної Ради України, Рахункової 
палати. Також не забуваємо і про 
навчання: проведено онлайн-вебі-
нар для 7 ГРК про сутність ґендерно 
орієнтованого підходу та методику 
здійснення ґендерного аналізу бю-
джетних програм.

Державний 
бюджет України

2021



Вперше ҐОБ у проєктах законів, що регулюють діяль-

ність органів місцевого самоврядування в Україні! 

Упродовж липня ц. р. команда Проєкту у співпраці з 

Мінрегіоном розробила пропозиції до законопроєк-

тів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

місцеві державні адміністрації». Наразі відповідні за-

конопроєкти вже представлені парламентському Ко-

мітету з питань організації державної влади, місцево-

го самоврядування, регіонального розвитку та місто-

будування та розглянуті Робочою групою Комітету з 

питань впровадження реформи децентралізації влади 

в Україні. Про стан розгляду та затвердження обов’яз-

ково повідомлятимемо, стежте за новинами!

Проведення ґендерного аналізу бюджетних програм у 

межах огляду витрат державного бюджету. 

• Систематизація та аналіз даних про 3053 проєкти

у 24 областях, фінансування яких здійснювалося в

межах програми «Надання субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на формування інф-

раструктури об’єднаних територіальних громад».

• Ґендерний аналіз бюджетної програми «Надання

державної підтримки для будівництва (придбан-

ня) доступного житла» за 2017–2019 роки. Також

раді повідомити про підписання Меморандуму з

Держфондом сприяння молодіжному житловому

будівництву щодо співпраці з питань використан-

ня ґендерно орієнтованого підходу для підтримки

державної житлової політики. ҐОБ є всюди:) 

Фахівцями Міністерства внутрішніх справ України 

спільно з експертами Проєкту ҐОБ проведено ґендер-

ний аналіз 40% (12 із 30)бюджетних програм МВС, під 

час якого було виявлено ґендерні розриви в напрямах 

діяльності апарату МВС, Національної поліції України, 

Державної міграційної служби України, Державної 

служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії 

України, Державної прикордонної служби України.

Результати ґендерного аналізу бюджетних програм 

продемонстрували проблеми в представленні жінок 

на різних категоріях посад та наявну різницю у видат-

Mіністерство 
розвитку громад та 
територій України

Mіністерство 
внутрішніх справ 
України

В період з березня
по липень навчання
пройшло
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Станом на початок 2020 року в Україні частка жінок
становить 64%, а чоловіків – 36%. Схожа структура
спостерігається в:

Греція Угорщина Кіпр та 
Люксембург

Рахункова
палата

Чи знаєте ви, як відрізняється статева структура 
працівників Рахункової палати в Україні та інших 
країнах Європи? 

ках на відродження залежно від статі в центральних 

органах виконавчої влади, що належать до відання 

Міністерства внутрішніх справ України.  

Також команда Проєкту провела навчання для фахів-

ців освітніх закладів системи МВС. Сертифікати про 

успішне проходження курсу отримали фахівці мініс-

терства та закладів вищої освіти МВС.  

За результатами експертно-консультативної підтрим-

ки експертів Проєкту в бюджетному запиті Рахункової 

палати на 2021–2023 роки серед результативних по-

казників бюджетної програми «Керівництво та управ-

ління у сфері контролю за виконанням державного 

бюджету»уперше наведено розділені на жінок та чо-

ловіків прогнозні дані щодо кількості осіб, які підви-

щуватимуть кваліфікацію. Так, загальна кількість осіб, 

які підвищать кваліфікацію у 2021 році, становить 234 

особи, з них 136 осіб – це жінки (58%). 
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П’ята школа тренерів з ҐОБ

Уже в п’яте Проєкт проводить Школу 

тренерів для поповнення лав адвока-

тів-тренерів з ҐОБ! Протягом 21 верес-

ня – 2 жовтня ц. р. учасниками та учас-

ницями Школи стали фахівці у сфері 

ґендерного бюджетування, які мають 

досвід застосування ґендерно орієнто-

ваного підходу в бюджетному процесі.

Тренери та тренерки отримали нові 

ґрунтовні знання, зокрема у сфері між-

народного досвіду впровадження ҐОБ, 

та тренерські навики.

Загалом протягом 2017–2020 років 56 

учасників стали агентами змін, ведуть 

тренерську діяльність, активно засто-

совують ґендерно орієнтований підхід 

на всіх стадіях бюджетного процесу та 

поширюють знання про ҐОБ на місце-

вому рівні.

Бажаємо тренерам та тренеркам  успіхів та наснаги, так тримати!



Результати ґендерного аналізу програм, які 
фінансуються з місцевих бюджетів

Загалом було проаналізовано 15 про-

грам, які фінансуються з місцевих бю-

джетів, у свою чергу аналізом охопле-

но 12 напрямів використання бюджет-

них коштів. Цьогоріч для аналізу були 

обрані нові галузі, які не аналізувалися 

раніше. З 12 проаналізованих напря-

мів використання бюджетних коштів 

найпопулярнішим виявився напрям 

«Фінансова підтримка філармоній, ху-

дожніх і музичних колективів, ансамб-

лів, концертних та циркових організа-

цій», який обрали для аналізу РГ з ҐОБ 

3 областей: Чернігівської, Рівненської 

та Хмельницької. Результати 3 дослі-

джень показали спільні тенденції у цій 

галузі. Наприклад, серед отримувачів 

послуг закладів переважають жінки 

та жителі міської місцевості, що проі-

люстровано на рис. 1. Такі тенденції 

відображаються й у видатках у межах 

зазначених програм. Наприклад, за 

підрахунками РГ з ҐОБ Чернівецької об-

ласті, на забезпечення потреб глядачів 

з міст було спрямовано 98,2% видатків 

(33,6 млн грн), у той час як витрати на 

глядачів із сільської місцевості склали 

0,6 млн грн (1,8% видатків).

26–27 серпня ц. р. пройшла спільна 

вебнарада за участю РГ з ҐОБ облас-

тей, м. Києва та Міністерства фінансів 

України, напрацьовано рекомендації і 

пропозиції щодо врахування ґендерних 

аспектів у нормативно-правових актах, 

які регулюють відносини у відповідних 

галузях, програмах, статистичній та ад-

міністративній звітності та документах, 

що застосовуються в бюджетному про-

цесі. Пропозиції були надіслані до від-

повідних ЦОВВ та Державної служби 

статистики.

Як і анонсували в попередньому випуску, ми презентуємо  
результати ґендерного аналізу програм, які підготували 14 РГ з ҐОБ  
областей та м. Києва. 
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область
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Pозподіл глядачів за статтю
у 2019 році

Розподіл глядачів за місцем 
проживання у 2019 році

*Джерело: Звіти  РГ з ҐОБ Чернівецької, Рівненської та Хмельницької областей.

Рис 1. Розподіл глядачів за статтю та місцем проживання за результатами ґендерного аналізу програм, 
            що фінансуються з місцевих бюджетів*



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

• Проведення міжнародної онлайн-конференції щодо результатів діяльності  Проєкту
за 7 років реалізації в Україні.

• Створення інтерактивного онлайн-курсу щодо застосування ґендерно орієнтованого
підходу в бюджетному процесі як на державному, так і на місцевому рівнях.

• Вебінари учасникам/цям навчальної програми «Управління публічними фінансами»
Київської школи економіки.

• Спільні наради Мінфіну, РГ з ҐОБ в областях, м. Києві та профільних міністерств щодо
результатів ґендерного аналізу програм, які фінансуються з місцевих бюджетів.

• Онлайн-навчання для фахівців та фахівчинь Генерального штабу Збройних Сил
України та Міністерства оборони України.

• Створення «продуктів знань» у сфері ҐОБ. 

Анонси та майбутні заходи 

Слідкуйте за нами: 

Поширення знань про ҐОБ

Під час проведення Київського форуму 

рівних прав та можливостей, покли-

каного сформувати порядок денний 

для міста щодо зобов’язань та досяг-

нення більшої рівності громадян, його 

учасниці та учасники обговорили, як 

давати відсіч викликам, пов’язаним 

із коронавірусною кризою. Керівниця 

Проєкту Оксана Кисельова розповіла 

про дослідження Проєкту щодо впли-

ву пандемії COVID-19 на різні групи 

населення.

«Що стосується бізнесу, карантинні заходи, введені урядом щодо закриття за-
кладів харчування, перукарень тощо, вдарили перш за все по жінках, адже саме 
жінки складають від 70% осіб, які займаються цим бізнесом. Заборона на переве-
зення пасажирів, безперечно, вплинула на зайнятість чоловіків, бо в цій сфері до 
80% зайняті саме чоловіки», – зауважила Оксана Кисельова.

Задля поширення знань про 

ҐОБ активно працюємо в будь-

яких форматах! 

Під час онлайн-навчання в межах 
Київської Малої академії наук відбувся 
вебінар за участю заступниці Керівниці 
Проєкту Оксани Цюпи щодо основ 
ґендерного бюджетування. 

В режимі реального часу в заході 
взяли участь 900 осіб, подія має 2,4 
тис. переглядів користувачів мережі 
«Facebook»! 

Нагадуємо, що з дослідженням «Ґендерний вимір пандемії COVID-19»
можна ознайомитися на сайті Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні».


