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Ґендерне бюджетування, як важливу складову реформ Мінфіну, обговорювали на круглому столі  
«Запровадження середньострокового бюджетного планування та роль ґендерно-орієнтованого 
підходу у бюджетній реформі». У ньому взяли участь керівники Мінфіну та його структурних 
підрозділів, представники МВФ, Мінфіну США, Представництва ЄС в Україні, посольства Швеції, 
Світового Банку, ООН Жінки, UNDP/SlovakAid, Комітету ВРУ з питань бюджету та інші національні та 
міжнародні експерти з УДФ. Серед іншого, вони  зокрема, обговорили переваги запровадження 
середньострокового бюджетного планування та гендерно- орієнтованого підходу в ньому. Про 
важливість гендерної рівності у реформуванні системи управління державними фінансами говорив 
Посол Швеції в Україні Мартін Хаґстрьом.  

Круглий стіл «Запровадження середньострокового 
бюджетного планування та роль ґендерно-орієнтова-
ного підходу у бюджетній реформі»

Київ, 16 грудня 2016 року "Я знімаю капелюха 
перед тим, що 
роблять Україна і 
Австрія, впроваджую-
чи ҐОБ!". Директор-
ка-розпорядниця 
Міжнародного 
валютного фонду 
Крістін Лагард.

Міжнародна конференція "Фіскальна 
політика та ґендерна рівність" 
у штаб-квартирі МВФ

Нещодавно Міжнародний валютний фонд провів 
перше глобальне дослідження з питань ҐОБ. З цієї 
нагоди у Вашингтоні було організовано масштабну 
міжнародну конференцію "Фіскальна політика та 
ґендерна рівність". Директорка Проекту ҐОБ Катаріна 
Шмітц і керівниця Проекту ҐОБ Майя Босніч взяли 
участь у конференції разом із представниками 
Світового банку, Оксфам, ООН-Жінки, незалежними 
науковцями та експертами з ҐОБ, щоб обговорити 
перспективні підходи до ҐОБ.

Вашингтон, 7 листопада 2016 року

IНФОРМАЦIЙНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ

Ґендерне 
бюджетування в Україні



Керівниця Відділу управління державними фінансами Департа-
менту з фіскальних питань МВФ Кароліна Рентерія Родрігес 
відвідала Київ, зокрема для того, щоб отримати більше інформа-
ції про методику ҐОБ в Україні, та взяти участь у круглому столі 
«Запровадження середньострокового бюджетного планування 
та роль гендерно-орієнтованого підходу у бюджетній реформі».    
З цієї нагоди  в Мінфіні України організовано зустріч з нею 
представників МОН, Мінмолодьспорту, КМДА, Проекту ҐОБ для 
обговорення уже досягнутих результатів і наступних кроків у 
впровадженні ҐОБ. Це свідчить про те, що Україна вже починає 
слугувати прикладом передової практики впровадження ҐОБ.

Київ, 15 грудня 2016 року

Обговорення результатів впровадження 
ҐОБ в Україні Завжди важливо дізнаватися більше про 

досвід роботи інших країн у царині ҐОБ. З 
цією метою представники робочих груп ҐОБ 
з областей та Мінфіну України вивчали досвід 
Швеції у впровадженні гендерних підходів в 
різних сферах життя. Зокрема вони 
дізнались про інтеграцію гендерної  рівності 
при наданні медичних послуг в Стокгольмі і 
впровадження гендерних підходів в  систему 
управління та бюджет комуни Еребру. 

Навчальна поїздка в Швецію

Стокгольм, 4-8 грудня



Міжнародні та національні експерти Проекту ҐОБ, а також 
представники Консорціуму NIRAS-Indevelop-СРМ обговорили 
середньострокову оцінку результатів реалізації Проекту за три 
роки. Процес оцінювання, що тривав понад три місяці, включав 
низку бесід із партнерами Проекту та вивчення всіх проектних 
документів. У цілому, оцінка показала, що стратегія Проекту 
залишається актуальною, а досягнуті результати – позитивні. За 
підсумками оцінки було надано багато рекомендацій щодо 
майбутньої роботи, зокрема щодо того, як Проект може ще краще 
пристосовуватися до мінливого середовища в Україні.

Київ, 14 – 15 листопада

Середньострокова оцінка 
результатів роботи Проекту 

2 листопада національна експертка Проекту 
Світлана Гаращенко представила результати 
впровадження гендерно-орієнтованого 
бюджетування на прикладі сфери молодіжної 
політики, фізичної культури і спорту під час 
парламентських слухань "Ціннісні орієнтири 
сучасної української молоді". 19 жовтня вона 
представила ці результати членам профільно-
го комітету Верховної Ради.

Презентація результатів роботи 
Проекту ҐОБ на парламентських 
слуханнях та у Комітеті ВРУ з 
питань сім'ї, молодіжної політики, 
спорту та туризму 



Training in GRB for MPs’ assistants

Meeting of the GRB Working Groups in Chernivtsi

Meeting of the GRB Working Groups in Dnipro

Meeting of the GRB Working Group at the Ministry of
Youth and Sports of Ukraine

Meeting of the GRB Working Groups in Mykolayiv

Meeting of the GRB Working Groups in Kyiv

Впродовж трьох останніх місяців 2016 року експертки Проекту 
організували та провели 24 тренінги, семінар та наради у 
Києві та областях. Загалом у них взяли участь близько тисячі 
осіб. Перший тренінг з ҐОБ для помічників народних депутатів 
відбувся у Києві 9 листопада

Перший тренінг з ҐОБ для працівників Держстату відбувся у 
Києві 3 листопада. Державна служба статистики є одним із 
ключових партнерів в роботі з ГОБ, оскільки наявність гендер-
но-дизагригованої статистики важлива для здійснення 
гендерного бюджетного аналізу.

Наради, семінари та тренінги 
у Києві та регіонах України

У IV кварталі 2016 року Міністерство соціальної політки, 
Міністерство молоді та спорту і Міністерство освіти та науки 
провели спеціальні наради, під час яких підсумували результа-
ти впровадження ҐОБ у своїх сферах, та плани щодо імплемен-
тації гендерного бюджетування в 2017 році.

11-12 жовтня у Дніпрі робочі групи ҐОБ з Дніпропетров-
ської, Житомирської та Запорізької областей представля-
ли результати своїх ґендерних бюджетних аналізів в сфері 
соціального захисту та соціального забезпечення, зокрема 
програм, що стосувалися людей похилого віку, дітей з 
інвалідністю та дітей-сиріт. 

4-5 жовтня у Києві представники робочих груп з ҐОБ Жито-
мирської, Черкаської, Київської, Івано-Франківської областей 
та міської держадміністрації у місті Києві представили 
результати ґендерного бюджетного аналізу програм у галузі 
охорони здоров’я.  

18-19 жовтня у Чернівцях робочі групи ҐОБ з Чернівецької, 
Закарпатської, Івано-Франківській, Херсонської областей 
та м.Києва  представляли результати  ґендерних бюджет-
них аналізів в сфері освіти. Цей аналіз проводився 
впродовж 2015-2016 років.

25-26 жовтня у Миколаєві фахівці обговорили особли-
вості впровадження гендерно-орієнтованого бюджету-
вання на місцевому рівні в 2016 році та результати 
гендерного бюджетного аналізу обласних програм у 
галузях молодіжної політики та фізичної культури і 
спорту. 

24 січня 2017 року у Міністерстві фінансів України 
відбулась нарада Координаційної робочої групи щодо 
запровадження гендерно-чутливого бюджетування в 
Україні, учасники якої підсумували результати роботи 
Проекту у IV кварталі 2016 року та обговорили плани на 
2017 рік.

У жовтні 2016 року проведено кластерні наради в Києві, 
Дніпрі, Чернівцях і Миколаєві, присвячені результатам роботи 
на місцевому рівні та Планам заходів робочих груп з ҐОБ. Окрім 
робочих груп з ҐОБ, у нарадах взяли участь представники всіх 
областей України. 

Training in GRB for employees of the
State Statistics Committee of Ukraine



Під час круглого столу Радник Прем’єр-міні-
стра України, Співголова Стратегічної групи 
радників з підтримки реформ в Україні Іван 
Міклош заявив, що без структурних реформ 
в Україні неможливо збільшити зростання 
економіки загалом.

"Україна вже починає бути хорошим 
прикладом практики ҐОБ", - сказав Посол 
Швеції в Україні Мартін Хаґстрьом під час 
круглого столу «Запровадження середньо-
строкового бюджетного планування та роль 
гендерно-орієнтованого підходу у бюджетній 
реформі» 16 грудня 2016 року.

"Без запровадження середньострокового 
планування, без впровадження гендерно-
го бюджетування ми не зможемо 
змінити стару фінансову систему", - 
Перша заступниця Міністра фінансів 
України Оксана Маркарова.

Результати роботи ҐОБ

За рекомендаціями робочих груп з ҐОБ в 
областях, Міністерство соціальної політики 
внесло гендерно-  орієнтовані показники 
до Типового переліку бюджетних програм і 
результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі „Соціаль-
ний захист сім’ї та дітей”.  

Міністерство молоді та спорту України 
врахувало рекомендації робочих груп ҐОБ і 
внесло зміни у форми звітності № 5-ФК, № 
5-ФК (про діяльність дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, спеціалізованих 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
олімпійського резерву та Інструкції щодо її 
заповнення). Зокрема, тепер у звітності 
враховуватимуть:

- кількість дівчат, що займаються у 
групах початкової підготовки, базової 
підготовки, спеціалізованої підготовки, 
підготовки до вищої спортивно 
майстерності;
- кількість дівчат, яким протягом 
звітного року присвоєно І розряд, 
майстер спорту України, майстер 
спорту України міжнародного класу;
- кількість штатних жінок-тренерок. 

Внесено зміни до наказу Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту 
України від 02 липня 2012 року             
№ 766 «Про затвердження  форм 
звітності з питань загальної серед-
ньої освіти та інструкцій щодо їх 
заповнення» та включено гендерну 
складову до:

- Форми звітності № ЗНЗ-1 «Звіт 
денного загальноосвітнього 
навчального закладу»;
- Інструкції щодо заповнення 
форми звітності       № ЗНЗ-1;
- звітності № 76-РВК «Зведений 
звіт денних загальноосвітніх 
навчальних закладів»;
- Інструкції щодо заповнення 
форми звітності       № 76-РВК.

ҐОБ вийшов за рамки Проекту. Так, 6 
жовтня, Житомирська міська 
міжвідомча комісія з питань коорди-
нації дій щодо попередження 
насильства в сім'ї, протидії торгівлі 
людьми, демографічного розвитку та 
гендерної рівності на своєму 
засіданні вирішила представити 
результати гендерного бюджетного 
аналізу широкому колу медичних та 
соціальних працівників. Заступник 
міського голови Житомира з 
гуманітарних питань Матвій Хренов 
зазначив, що результати гендерного 
бюджетного аналізу дуже цікаві і 
корисні, про що написав у своєму 
блозі.  

1.

2.

3.

4.

Робота Проекту «Гендерне бюджетування в 
Україні» вже має практичні, відчутні 
результати. Так, в результаті гендерного 
бюджетного аналізу внесено зміни в низку 
офіційних документів. Крім того, принципи 
ГОБ так зацікавили українських управлінців, 
що вони починають використовувати та 
поширювати знання про них без втручання 
Проекту. Усе це забезпечить усунення 
гендерних розривів у бюджетних програмах.

"ҐОБ - це інструмент, який допоможе нам 
ефективніше управляти державними 
фінансами." 
Заступник директора Департаменту 
державного бюджету Міністерства фінансів 
України Михайло Босак під час семінару з ҐОБ 
у Мінфіні 17 листопада.



Щороку все більше учасників бюджетного процесу долучають-
ся до впровадження ҐОБ. Міністерства, які працюють над 
впровадженням гендерно-орієнтованого бюджетування:

Міністерство охорони 
здоров’я України

Міністерство освіти і 
науки України

Міністерство культури 
України

Міністерство фінансів 
України

Міністерство молоді 
та спорту України

Міністерство соціаль-
ної політики України

Н    а замовлення та за фінансової підтримки 
Проекту головними управліннями статисти-
ки в Закарпатській, Запорізькій, Київській, 
Кіровоградській, Миколаївській та Черкась-
кій областях підготовлено та опубліковано 
статистичні збірники «Жінки і чоловіки». В 
них зібрано широкий спектр показників 
гендерної статистики цих регіонів. Це 
робить їх унікальним інформаційним 
джерелом для аналізу та моніторингу 
становища жінок і чоловіків у цих областях.

    ендерний бюджетний аналіз 26 програм, 
проведений робочими групами з ҐОБ у 12 областях, 
місті Києві та двох міністерствах, видано в збірнику 
« Ґендерний бюджетний аналіз програм, які 
фінансуються з державного та місцевих бюджетів». 
Електронна версія доступна на сайті Проекту 
grbproject.org.

Щ    об пояснити особливості гендерно-орієнтова-
ного бюджетування, Проект створив короткоме-
тражний навчальний фільм. В ньому фахівці 
Міністерства фінансів України,  Мінмолодьспорту, 
КМДА, Sida та експерти з ҐОБ доступною мовою, на 
живих прикладах показують як втілюють ҐОБ в 
українських реаліях і що це дає людям.  Він доступ-
ний на нашому каналі в YouTube. 

ҐОБ – це комплексний гендерний підхід в бюджетній полі-
тиці та бюджетному процесі на державному й місцевому 
рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за гендер-
ним принципом.

ҐОБ в Україні впроваджує Міністерство фінансів України, за 
підтримки Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні», що 
фінансується Шведським агентством міжнародного розвит-
ку (Sida).

grbproject.org
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GRBinUkraine

2014 рік
2016 рік
2017 рік

Харківська
область

Херсонська
область

Сумська
область

Полтавська
область

Запорізька
область

Дніпропетровська
область

Миколаївська
область

Кіровоградська
область

Черкаська
область

Київська
область

Київ

Житомирська
область

Вінницька
область

Хмельницька
область

Тернопільська
область

Івано-
Франківська
область

Львівська
область

Закарпатська 
область

Чернівецька
область

Більше інформації про нашу роботу шукайте тут:

З метою ширшого ознайомлення з роботою партнерів, зокрема у сфері 
децентралізації освіти, національні експертки Проекту Ольга Чернюк та 
Оксана Цюпа взяли участь у конференції «Україна на шляху децентралізації 
освіти». Захід був організований Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України спільно з шведсько- українським проектом 
"Підтримка децентралізації в Україні".

Київ, 
15 листопада


