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    Шість нових областей (Вінницька, Сумська, Хмельницька, 
Тернопільська, Полтавська та Львівська ) долучились до 
впровадження ГОБ у 2017 році! Уже завершено перші тренінги 
для робочих груп, учасники яких проводять аналіз бюджетних 
програм.  Гендерний бюджетний аналіз здійснюється робочими 
групами, в яких беруть участь 75 осіб, з них жінок 58 (77,3%), 
чоловіків 17 (22,7%).

Кабінет Міністрів України схвалив нову Стратегію управління 
державними фінансами на 2017-2021 роки, розроблену Міністер-
ством фінансів, частиною якої є гендерно-орієнтоване бюджету-
вання. Це означає, що вперше гендерне бюджетування інтегрова-
но в стратегічних документах Мінфіну, які будуть служити основою 
впровадження гендерного підходу в законодавчі та документи, які 
застосовуються в бюджетному процесі.

8 лютого 

Інституціалізація ҐОБ
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B усіх регіонах старт ҐОБ 
розпочався із зустрічей 
представників Проекту з 
керівництвом областей.

    З початку 2017 року Проект активно працював над оновленням 
свого сайту. Новий ресурс буде не тільки відповідати новому 
дизайну, але й буде зручнішим та зрозумілішим для користувачів. 
Будь ласка, відвідайте наш новий веб-сайт.



   Для  поліпшення координації роботи з гендерного бюджетування 
різних донорів і проектів, вони повинні об'єднати свої зусилля. 
Проект ҐОБ, «ООН Жінки», НДІ, Бюро гендерних стратегій і бюджету-
вання, організації-донори (ЄС, АМР США, Sida) на початку 2017 року 
створили платформу для обміну інформацією та набутим досвідом 
стосовно практичної роботи по впровадженню ҐОБ.

Новини

    На початку 2017 року запрацювала перша в Україні Школа 
тренерів з ҐОБ для працівників обласних державних адміністра-
цій. Після закінчення Школи, учасники та учасниці зможуть 
проводити тренінги з гендерно-орієнтованого бюджетування в 
областях та поширювати інформацію про застосування такого 
методу в бюджетному процесі.

     Результати ҐОБ-аналізу всіх програм в сфері фізичної культури і 
спорту показали низький рівень участі дівчаток в спорті (серед 
вихованців спортивних шкіл Києва дівчат 28,8 %). Тому представники 
KMДA за допомогою проекту почали соціологічне дослідженння, 
серед школярів (дівчат і хлопців) різного віку та їх батьків щодо видів 
спорту, якими вони хотіли б займатися. За результатами цього 
дослідження в м .Києві будуть відкриватися  гуртки та секції відповід-
но до вподобань дівчат та хлопців, а також плануватиметься розви-
ток спортивної інфраструктури міста Києва відповідно до потреб, що 
сприятиме максимальному врахуванню інтересів дітей різного віку та 
статі. Саме це –врахування інтересів жінок і чоловіків різного віку, 
статі, соціального статусу при наданні державних послуг - є однією з 
основних цілей гендерного бюджетування.

Школа тренерів з ҐОБ



Керівниця Проекту Мая Босніч взяла участь у нараді експертів з 
ГОБ з усього світу, яка проходила в штаб-квартирі ООН-жінки в 
Нью-Йорку. Її учасники обговорювали методологію оцінки Стійкої 
Мети Розвитку (SDG) 5с1, яка допоможе стандартизувати та 
вимірювати ҐОБ по всьому світу.

16 березня 

27‒28 березняПодії

Представники робочої групи Проекту «Гендерне бюджетування 
в Україні» у Чернівецькій області провели науковий семінар з 
ҐОБ для викладачів кафедри фінансів, банківської справи та 
підприємництва Чернівецького торговельно-економічного 
інституту КНТЕУ. Учасники семінару обговорили важливість 
введення ґендерного і соціального аспекту як аналітичної 
категорії, що сприятиме реформуванню управління державними 
фінансами в Україні.

У Києві відбулась велика спільна нарада експертів з ҐОБ та 
місцевих консультантів щодо проміжних результатів гендерного 
бюджетного аналізу в областях. Представниці і представники 
робочих груп з усіх областей, що впроваджують ҐОБ розповіли 
про свої досягнення, а також проблеми, з якими вони стикнулися 
при зборі даних, обмінялися досвідом як долати ці проблеми і 
зробити гендерний бюджетний аналіз максимально повним і 
достовірним.

Нарада експертів з ҐОБ

22‒23 березня 

11 квітня 
У Києві відбулась робоча нарада міжнародних та націо-
нальних експертів Проеку ҐОБ, на якій обговорювали 
плани додаткових заходів в рамках і продовження Проекту 
до 2020 року.



"Гендерно-орієнтоване бюджетування – визнаний у всьому 
світі ефективний інструмент досягнення гендерної рівно-
сті, який сприяє підвищенню ефективності використання 
бюджетних коштів, та наголосив, що принципи гендерно 
орієнтованого бюджетування застосовуються в багатьох 

європейських країнах". Заступник Міністра молоді і спорту з 
питань європейської інтеграції Микола Мовчан під час 
тренінгу для робочої групи з ҐОБ Мінмолодьспорту 13 

березня 2017 року.

11 квітня 

Телеканал Київ підготував сюжет про перші резуль-
тати впровадження ҐОБ в столиці. А саме, про 
позитивні зміни в дитячо-юнацькому спорті після 
проведеного гендерного бюджетного аналізу в 
ДЮСШ Києва, який показав, що дівчат у школах 
набагато менше, ніж хлопців.

14 квітня 

Після україномовного видання вийшла друком англомовна версія 
Гендерного бюджетного аналізу програм, що фінансуються з 
державного та місцевих бюджетів в Україні за 2016 рік.  Ви можете 
знайти його на www.grbproject.org.



З 2016 року усі проекти та заходи Міністерства молоді і спорту будуть планува-
тись і проводитись з урахуванням принципів гендерної рівності. (Наказ № 808 
від 03.03.2016)

 «При плануванні видатків також слід враховувати, що проекти та заходи мають бути 
орієнтовані на рівний доступ до участі в них жінок та чоловіків, у тому числі щодо 
отримання та поширення будь-якої інформації у молодіжному середовищі або щодо 
реалізації  політики у молодіжній сфері.» Наказ № 808 Міністерства молоді та спорту 
України "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення 
заходів державної політики у молодіжній сфері від 03.03.2016.

При плануванні та проведенні заходів в рамках програми “Молодь України” на 
2016-2020 роки будуть враховувати інтереси хлопців і дівчат, а звіти містити-
муть гендерну розбивку, чого раніше ніколи не робили.

«Процес реалізації Програми передбачає здійснення комплексу експертно-аналітич-
них, організаційних, впроваджувальних і підсумкових оціночних заходів із застосу-
ванням гендерного підходу.» Постанова Кабінету міністрів України № 148 "Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 
роки" від 18 лютого 2016 року.
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ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ Проекту «Гендерно-орієнтоване бюджетування»

У ході гендерного бюджетного аналізу освітніх програм, робоча група з ГОБ у 
Закарпатській області виявила гендерну дискримінацію у Закарпатському 
обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою. Там 
навчаються виключно хлопці (100%), і навчальна програма розрахована 
тільки на хлопців. Положення про військовий ліцей напряму забороняє 
дівчатам вступати до цього навчального закладу. 

Робоча група рекомендувала внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 
28.04.99 № 717 (Положення про Закарпатський обласний ліцей-інтернат з посиленою 
військово-фізичною підготовкою) щоб надати дівчатам рівний з юнаками доступ до 
освіти в навчальному закладі.

4

5

Робоча група з ГОБ у Чернівецькій області виявила, що у спецшколах для 
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
видатки на особисті потреби хлопців вищі, ніж на особисті потреби дівчат (у 
2014 році - на 3,6%, у за 2015 – на 5%). Хоча відповідно до норм матеріального 
та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, середня вартість одягу та взуття для дівчат (без 
врахування засобів гігієни) на 17–18% вища за хлопців.

Робоча група рекомендувала здійснювати локальні (на рівні шкіл-інтернатів) гендерні 
дослідження, які дозволять формувати гендерно-орієнтовані бюджети, а під час 
формування кошторисів спеціалізованих шкіл та шкіл-інтернатів Чернівецької області 
на 2017 рік всебічно врахувати потреби дівчат і хлопців в одязі, взутті та засобах 
особистої гігієни.

Робоча група з ГОБ у Києві, під час аналізу програм у сфері охорони здоров'я 
виявила, що послуги, які надаються пологовими будинками й перинатальни-
ми центрами міста, орієнтовані виключно на жінок. Послуги для чолові-
ків-партнерів у пологах не передбачені, не ведеться статистика партнерських 
пологів, і не обліковуть попит на отримання таких послуг.

Робоча група рекомендувала вивчити попит на проведення партнерських пологів у 
пологових будинках та перинатальних центрах  Києва і розширити перелік послуг, що 
надаються жінкам, новонародженим та чоловікам-партнерам у пологових будинках та 
перинатальних центрах.



"Чим більше фахівців з міністерств долучиться у 2017 році до 
впровадження гендерного бюджетування, тим більше людей буде 

розуміти що таке ҐОБ і як він працює тоді, коли він стане обов'язко-
вим в бюджетному процесі в Україні". Начальниця відділу фізичної 

культури, спорту та молодіжної політики Міністерства фінансів 
України Світлана Бойко під час робочої зустрічі 16 лютого 2017 року.

«Нам дуже приємно, що Тернопільщина стала учасником проекту. 
Адже, як відомо, на даний час понад 80 країн світу впроваджують 
різні ґендерні бюджетні ініціативи, що охоплюють громадянське 

суспільство, уряди і міжнародні організації. Досвід цих країн 
доводить, що ґендерне бюджетування сприяє покращенню якості 

послуг для населення, спрямуванню бюджетних витрат на 
конкретного споживача, підвищенню темпів економічного 
розвитку територій, ефективному використанню наявних 

ресурсів. А для нас це дуже важливо». Голова Тернопільської 
обласної державної адміністрації Степан Барна під час зустрічі з 

національними експертками з ҐОБ 21 лютого 2017 року.

Заплановані заходи
 
З початку року експертки Проекту ҐОБ активно брали участь у 
різноманітних заходах, присвячених реформам в Україні:

2 березня  - у Форумі «Програмно-цільове бюджетування: станов-
лення та розвиток». 

10 березня - в роботі круглого столу "Партнерство для реалізації 
Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в 
Україні".

22 березня - у медійному марафоні “Ґендерна рівність в Україні – 
на крок ближче”. 

23–24 березня – у міжнародній конференції «Ґендер і макроеконо-
міка», яка проходила у штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні  США. 

→

→

→

→

      завершення розробки Методичних рекомендацій щодо 
застосування ҐОБ для головних розпорядників бюджетних коштів;

      робота над новим Посібником із програмно-цільового методу в 
бюджетному процесі з урахуванням ґендерних аспектів;

      завершення ґендерного аналізу нових програм, фінансованих 
із бюджету;

      робоча навчальна поїздка представників Міністерства фінансів 
до Відня;

      спільні наради з областями та Міністерством фінансів;

      продовження роботи над удосконаленням бюджетних 
програм, статистичної та адміністративної звітності з метою 
сприяння усуненню ґендерних розривів.

ҐОБ – це комплексний гендерний підхід в бюджетній 
політиці та бюджетному процесі на державному й місцево-
му рівнях, що включає розподіл бюджетних коштів за 
гендерним принципом.

ҐОБ в Україні впроваджує Міністерство фінансів України, за 
підтримки Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні», що 
фінансується Урядом Швеції.

Більше інформації про нашу роботу шукайте тут:

grbproject.orgGRBinUkraine


