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Інституціалізація ҐОБ в Україні

Новий рік розпочався з гарних новин. Наказ №1 від 2 січня 2019 року 
Міністерства фінансів «Про затвердження Методичних рекоменда-
цій щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого 
підходу в бюджетному процесі» став важливим кроком на шляху до 
інституціоналізації ґендерно орієнтованого бюджетування в Україні. 

Дані рекомендації можуть бути використані головними розпорядника-
ми бюджетних коштів (ГРК) та іншими учасниками бюджетного процесу 
для врахування ґендерних аспектів у процесі планування, виконання та 
звітування про виконання бюджетних програм. Що це дасть? Інтеграція 
ґендерно орієнтованого підходу у бюджетний процес забезпечить підви-
щення ефективності та якості наданих державних послуг з урахуванням 
потреб та інтересів дівчат і хлопців, жінок і чоловіків та їх різних груп, а 
також дозволить посилити підзвітність розпорядників бюджетних коштів 
та прозорість бюджету.
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Головні розпорядники бюджетних 
коштів мають прагнути враховува-
ти ґендерний аспект при визначен-
ні обсягу та якості усіх державних 
послуг, що надаються в межах бю-
джетних програм. 

Сподіваємося, що перший номер 
наказу буде надихати на його пріо-
ритетне  виконання і вже найближ-
чим часом відповідні зміни стануть 
відчутними.

Початок року видався досить насиченим і на міжнародні події. Зокрема, 
20-22 лютого делегація у складі команди проекту разом із представни-
цями Міністерства фінансів України Оленою Мачульною та Галиною Гра-
барчук відвідали сесії та тренінги з ґендерного бюджетування, що були 
організовані Міжнародним Валютним Фондом (МВФ) на базі Віденського 
об’єднаного інституту та представили український досвід впровадження 
ґендерно орієнтованого бюджетування як на місцевому, так і на держав-
ному рівні.  Вивчення досвіду країн Центральної та Східної Європи є важ-
ливим задля спільного розуміння, нових тенденцій та результатів у сфері 
ґендерного бюджетування.

Міжнародний дискурс щодо 
впровадження успішних 
практ ик ҐОБ

Здійснення огляду нормативно-правових актів та інших 
документів, які містять інформацію про ґендерну рівність

Проведення ґендерного аналізу бюджетних програм;

Прийняття рішень за результатами ґендерного аналізу 
бюджетних програм;

Моніторинг ґендерно чутливих бюджетних програм.АЛ
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Відень – лише початок. Наступною точкою маршруту стала столиця Ефіопії, 
Аддис-Абеба.
Національна експертка проекту Марина Шаповал представила здобутки та 
прогрес впровадження ҐОБ в Україні під час міжнародної конференції, при-
свяченій макроекономічному впливу ґендерної нерівності, яка відбулася за 
підтримки МВФ, «ООН – жінки» та уряду Швеції.

« М� активн� працюєм� на� 
впровадження� ҐОБ � Україн�. 
Заб� п� енн� системни� р� ультаті�, 
як� стануть частино� бюджетн� � 
процес� – є г� овни� �авдання�».

Олена Мачульна, 
заступник директора Департаменту 

місцевих бюджетів, начальник планування 
місцевих бюджетів Міністерства фінансів

СІЧЕНЬ 

ЛЮТИЙ 

БЕРЕЗЕНЬ 

Підписання Меморандуму про співпрацю 
з Державним комітетом телебачення 
та радіомовлення України

Меморандум про співробітництво 
з Головним управлінням Національної 
гвардії України

Розпочата співпраця 
із Міністерством 
внутрішніх справ
України

« Українськ� досягненн� � впровадженн� 
ґендерн� � бюджетуванн� викликал� 
�н� ни� інтере� сере� � асникі� т� 
вра�ил�  ї� своє� масштабніст�. Маєм� 
продо� уват� працюват� � тако� 
� нап� егливіст�, �адл� под� анн� 
викликі� як� постають пере� нам� пр� 
�астосуванн� ґендерн� орієнтован� � 
під�од� � бюджетн� � процес�».

Марина Шаповал, 
національна експертка.

Розширення кола ГРК, 
які розпочали роботу з ҐОБ 

Міжнародні майданчики - гарна можливість розвивати діалог між різними 
країнами та експертами щодо розробки та реалізації успішних практик ґен-
дерного бюджетування з метою вивчення та збільшення впливу цих ініціатив.



Головними напрямками роботи із 
новими ГРК визначено:

 здійснення ґендерного аналізу 
обраних бюджетних програм 
з метою виявлення наявності/
відсутності дискримінаційних 
норм щодо жінок/чоловіків та/
або ґендерних розривів у сферах 
телебачення і радіомовлення, 
безпеки та оборони;

 проведення навчальних 
тренінгів та надання експертно-
консультативної підтримки 
для робочих груп ГРК з метою 
застосування ґендерного підходу 
у їх бюджетному процесі.

Разом з цим, у процесі спільної роботи передбачається також залучення 
кола журналістів для важливості висвітлення зазначеної тематики у 
публічному просторі. Медійники, сподіваємося на вашу підтримку

Проект продовжує поширювати знання серед партнерів щодо використан-
ня інноваційних підходів та дослідницьких методологій в сфері ґендерної 
рівності та ҐОБ. Ми запросили д-р Люсі Фергюсон, відому дослідницю та 
авторку книг з проблем ґендерної рівності, яка провела тренінг, присвяче-
ний застосуванню феміністичних педагогічних принципів в роботі по запро-
вадженню ґендерно орієнтованого бюджетування. 

Тренінг об’єднав представників/представниць Міністерства соціальної полі-
тики України, Міжфракційного об’єднання «Рівні можливості», апарату Уря-
дової уповноваженої з питань ґендерної політики,  Структури ООН Жінки, 
Програми U-LEAD, Асоціації міст України та Проекту ҐО Б. 

Також уже 3979 слухачів долучилися до онлайн курсу «Ґендерно орієнтова-
не бюджетування для розвитку громад», який розміщено на освітній плат-
формі  Prometheus. Зокрема,1892 слухачі вже отримали сертифікати про 
успішне проходження курсу.

Курс підготовлено Асоціацією міст України в рамках проекту USAID “Роз-
робка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні” в співпраці з 
проектом “Ґендерне бюджетування в Україні». Також використано матеріали 
програм «ООН Жінки» та Національного демократичного інституту міжна-
родних відносин (NDI), що працює в межах програми USAID «Децентраліза-
ція приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

Про  ҐО Б знають більше

Відсоток жінок 
68,91%

Сертифікати за віком

Вік користувачів

  NA <20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 >=50

Відсоток слухачів 
з вищою освітою 
25,56%

Відсоток чоловіків 
31,09%



 320 паспортів 
бюджетних програм містять 
ґендерний аспект

Долучаємося до змін

Ще з 2017 року у ході ґендерного 
бюджетного аналізу освітніх програм 
Робоча група з ҐОБ у Закарпатській 
області виявила  ґендерну дискримі-
націю у Закарпатському обласному 
ліцеї-інтернаті з посиленою військо-
во-фізичною підготовкою. У закладі 
навчаються лише хлопці, більше того 
Постанова Кабінету Міністрів України 
від 28.04.99 № 717 «Про положення 
про ліцей з посиленою військово-фі-
зичною підготовкою” дискримінує ді-
вчат, забороняючи їм вступ до цього 
навчального закладу. 

Робочі групи з ҐОБ рекомендували 
внести відповідні зміни до законо-
давства, які дозволять надати рівний 
доступ дівчатам та юнакам для нав-
чання у ліцеї. 
Наразі Міністерство оборони Укра-
їни розробило проект наказу, який 
дає змогу дівчатам здобувати освіту 
у військових та військово-морських 
ліцеях. Нововведення почнуть діяти з 
вересня 2019 року. Також скасовано 
обмеження щодо прийому жінок на 
навчання до вищих військових на-
вчальних закладів та військових на-
вчальних підрозділів. Зараз в Україні 
у військових вишах та навчальних 
підрозділах здобувають освіту 8% жі-
нок. У Міноборони зазначають, таке 
рішення сприятиме формуванню ґен-
дерно збалансованих Збройних сил. 
Долучаємося до змін та робимо їх 
можливими!

Паспорти бюджетних програм – одні 
з найважливіших документів, які міс-
тять повну інформацію про бюджетні 
програми. Аналіз  паспортів бюджет-
них програм, що фінансуються з міс-
цевих бюджетів, проведений коман-
дою Проекту показав, що при фор-
муванні 320 паспортів застосований 

ґендерний підхід. Зокрема в таких 
областях: Вінницька, Житомирська, 
Закарпатська, Запорізька, Київська, 
Львівська, Миколаївська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Херсонська, Хмельницька, Черкась-
ка, Чернівецька, Чернігівська, Волин-
ська та Дніпропетровська.

соціальний захист та соціальне 
забезпечення
фізична культура та спорт, 
молодіжна політика
охорона здоров’я
освіта і наука
культура та мистецтво
органи управління
інші програми та заходи, 
пов’язані з економічною 
діяльністю

20,3%

20,3%

7,2%
42,5%
8,8%
0,6%
0,3%

 Паспортів бюджетних програм Галузі:

320
ВСЬОГО

Щиро радіємо за всі успіхи наших партнерів у регіонах, враховуючи що по-
чинали із 6 паспортів у 2017 році,  у 2018 році – 60 паспортів, а тепер 320. 
Не зупиняємося на досягнутому, рухаємося тільки вперед.

225
На обласному рівні та в м.Києві

ВРАХУВАННЯ ҐЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ В ПАСПОРТАХ

8 39 41 7
Міста обласного значення

Об’єднані територіальні громади Районого рівня

Сільські ради

Закарпатський Ліцей 

0% 30%*

70%100%

Коропецький Ліцей 
(завдяки внесеним змінам
до статуту закладу)



Ми у медіа

Заплановані заходи

Ґендерно орієнтоване 
бюджетування в об’єднаних 
територіальних громадах

Увага засобів масової інформації до проблеми 
ґендерної рівності, забезпечення рівних прав та 
можливостей для жінок – актуальна та необхід-
на завжди. Експертка проекту Олена Остапчук в 
ефірі Суспільного телебачення привернула увагу 
до важливості підвищення економічної ефектив-
ності бюджетних видатків, залучення жінок в по-
літику та топ-менеджмент.

 Проведення тренінгів для об’єднаних територі-
альних громад спільно з U-LEAD; 

  Разом з Національним агентством України з пи-
тань державної служби, Національною академією 
державного управління при Президентові України 
та  Київською школою економіки навчатимемо 
державних службовців та викладачів вишів, як 
працює ґендерно орієнтоване бюджетування; 

 Працюємо над пропозиціями змін до бюджетних 
документів;

 Готуємо нові тренінги для головних розпорядни-
ків коштів, анонсуємо незабаром;

 Продовжуємо підтримку змін до бюджетних про-
грам на основі попереднього аналізу – сподіває-
мося повідомити про відповідні успіхи вже у на-
ступному випуску інформаційного бюлетеня!

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

що фінансується Швецією.

Справедливий бюджет для всіх і кожного!

Реформа децентралізації – можливість включити 
дискусії щодо ґендерного бюджетування у поря-
док денний реформ. 

Протягом року 18 тренінгів  з ґендерно орієнтова-
ного бюджетування відбудуться в громадах по всій 
Україні  завдяки успішній співпраці між Програмою 
«U-LEAD з Європою» та проектом ҐОБ. Об’єднуємо 
зусилля задля ефективних результатів.

Facebook                   issuu                 grbproject.org               YouTube

Слідкуйте за нами: 


