
IНФОРМАЦIЙНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ

З метою обговорення результатів ґендерного бюджетного аналізу 
програм, який здійснювався впродовж 2015-2016 років на 
місцевому рівні, в Міністерстві освіти і науки, Міністерстві молоді 
та спорту та Міністерстві соціальної політики  9-13 вересня 2016 
року проведено наради за участю представників 12 областей та   
м.Києва. Учасники нарад обговорили пропозиції та рекомендації 
робочих груп цих регіонів в сферах освіти, соціального захисту та 
соціального забезпечення, молодіжної політики та фізичної 
культури і спорту. За результатами цих зустрічей, міністерства 
готують зміни до нормативно-правових актів, що сприятимуть 
зменшенню ґендерних розривів та підвищенню ефективності та 
прозорості використання бюджетних коштів. 

Результати цих зустрічей та інші питання, пов’язанні із впровад-
женням ґендерного бюджетування обговорили на щоквартально-
му засіданні Координаційної робочої групи щодо впровадження 
ґендерно-чутливого бюджетування в Україні, яке відбулось 20 
вересня 2016 року.  

З метою зміцнення співпраці з Верховною Радою України та 
популяризації серед парламентарів знань про ґендерно-орієнтов-
не бюджетування 22 вересня Проект ҐОБ провів зустріч з народни-
ми депутатами України, співголовами МФО «Рівні можливості»  
Світланою Войцехівською, Альоною Бабак та Наталією Новак. 
Депутати МФО «Рівні можливості» виявили зацікавленість у 
подальшій роботі над ґендерним бюджетуванням з Проектом ҐОБ.

30 серпня 2016 року в Міністерстві фінансів України відбулась 
нарада під керівництвом заступника  Міністра фінансів Сергія 
Марченка, в якій взяли участь директори фінансових департамен-
тів, представники фінансових органів обласних, Київської міської 
державних адміністрацій і всеукраїнських асоціацій органів 
місцевого самоврядування. На нараді було представлено та 
обговорено основні результати реалізації Проекту  на місцевому 
рівні у 2016 році та завдання на найближчу перспективу.

Наради в Міністерствах України 

Співпраця з Верховною Радою 
України

Зустріч Міністерства фінансів 
України з представниками 
областей 
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ҐОБ – це аналітичний інстру-
мент, який сприяє розроблен-
ню справедливих і ефективних 
бюджетів, спрямованих на 
задоволення реальних потреб 
чоловіків і жінок різного соці-
ального статусу. Міністерство 
фінансів України нині займа-
ється впровадженням ґендер-
но-орієнтованого бюджетуван-
ня (ҐОБ) в Україні. Ця робота 
здійснюється за підтримки 
Проекту «Ґендерне бюджету-
вання в Україні», що фінансу-
ється Шведським агентством 
міжнародного співробітництва 
та розвитку Sida (2014-2018).

Заступник міністра фінансів Сергій Марченко на 
зустрічі з представниками МФУ та областей

Н.Федорович, директор Департаменту сімейної, 
ґендерної політики та протидії торгівлі людьми, 
Ю.Цапенко, заступник директора фінансово- 
економічного Департаменту Мінсоцполітики на нараді 
з представниками областей

Керівник відділу співпраці Посольства Швеції 
Генрік Вітфельдт та Директор NIRAS Indevelop 
(Швеція) Катаріна Шмітц на зустрічі координацій-
ної групи Проекту 



Чемпіонка світу з боксу Аліна 
Шатерникова, м.Миколаїв, 25.09.16

Учениця секції кікбоксингу, 
м.Миколаїв, 25.09.16

В результаті ґендерного бюджетного аналізу програм у  
сфері фізичної культури та спорту в Херсонській, Кірово-
градській, Харківській та Миколаївській областях виявлено 
дуже низьке представництво дівчат-учениць ДЮСШ (в 
середньому до 30% дівчат навчаються в ДЮСШ). В той же 
час, аналіз проведений робочою групою Міністерства 
молоді та спорту України показав високий потенціал 
жінок-спортсменок на міжнародних змаганнях. Щоб зробити 
заняття спортом для дівчат більш привабливими і збільшити 
їх кількість в ДЮСШ, Мінмолодьспорту за сприяння Проекту 
ҐОБ провело інформаційну кампанію «День дівчат в ДЮСШ» 
у трьох обласних центрах – Херсоні, Миколаєві та Кропив-
ницькому. До акції долучились відомі українські спортсмен-
ки: чемпіонка світу та Європи з боксу Аліна Шатерникова, 
олімпійська чемпіонка з кульової стрільби Олена Костевич 
та чемпіонка Європи з легкої атлетики Аліна Фьодорова. 

В результаті проведеного ґендерного бюджетного аналізу 
програми сфери соціального захисту м.Києва:

Заплановано реконструкцію приміщення Центру 
ранньої реабілітації дітей-інвалідів. 
Відкрито денне відділення дитячого будинку-інтернату 
(для хлопців) з метою догляду за дітьми з інвалідністю 
та готується відкриття такого відділення для дівчат.
Розроблено інформаційний буклет, що популяризує 
послуги цього відділення серед сімей, в яких вихову-
ються діти з інвалідністю.

На чотирьох розширених «кластерних» нарадах будуть 
обговорюватись результати проведеного аналізу та 
подальші кроки у впровадженні ґендерного бюджету-
вання в регіонах. 

Шість нових областей долучаються до роботи над 
ґендерним бюджетуванням. 

Продовжиться робота над розробкою Методичних 
рекомендацій із застосування ҐОБ для розпорядників 
бюджетних коштів. 

Готується стислий огляд звітів робочих груп з ҐОБ.

Залучення дівчат 
до занять спортом

Позитивні результати  
впровадження ҐОБ у місті Києві

Професії, які обирають учні, залежно від статі, %

Видатки на 1 учня, грн на навчальний рік

Статева структура учнів ПТНЗ, %

Приклад ґендерного 
бюджетного аналізу
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Ґендерний аналіз структури учнівських колективів 
професійно-технічних закладів освіти, проведений у 
Херсонськиій, Закарпатській та Івано-Франківській 
областях, показав кілька важливих моментів:

видатки на навчання дівчат є меншими, ніж на 
навчання хлопців

у ПТНЗ  хлопців навчається набагато більше, 
ніж дівчат

хлопці і дівчата, як правило, обирають для себе 
стереотипно «чоловічі» і «жіночі» професії, що 
призводить до значного ґендерного розриву на 
ринку праці та сегрегації у сфері оплати праці

Будівництво

Ів.-Франк. Херсон Закарпаття

Ів.-Франк. Херсон Закарпаття

Ів.-Франк. Херсон Закарпаття

Транспорт
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