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Робота з головними розпорядниками
коштів державного бюджету

133
ОСОБИ

93

40

%

У період з квітня по травень 2019 року Проектом ҐОБ було
проведено серію семінарів-практикумів з питань застосування ґендерно орієнтовного підходу в бюджетному процесі для представників 35 головних розпорядників коштів
державного бюджету (ГРК). Семінари-практикуми відвідали 133 особи.
Відповідно до результатів вхідного анкетування на початку
семінарів-практикумів, 77% осіб не володіли або мало володіли інформацією з тематики ґендерної рівності та ҐОБ.
Для 67% осіб це був перший семінар з цієї тематики.

Програма семінарів була надзвичайно насиченою і змістовною. Учасники і учасниці набули практичних навичок щодо застосування ґендерно
орієнтованого підходу в бюджетному процесі. За підтримки національних і міжнародних експерток представники кожного ГРК провели ґен-

дерний аналіз бюджетних програм.
Результати було представлено на
спільній зустрічі представників ГРК
державного бюджету із представниками Міністерства фінансів України, яка
відбулася 7 червня 2019 року.
Паралельно продовжувалась поглиблена експертно-консультативна підтримка ще чотирьох розпорядників
державного бюджету: Національної
гвардії, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства, Державної фіскальної служби та Національної поліції. Загалом у 2019 році проаналізовано 42 бюджетні програми,
які фінансуються з державного бюджету. Наразі очікуємо внесення змін
до процесу збору даних розподілених
за статтю та підготовку бюджетних
запитів із врахуванням ґендерних аспектів.

«Усі залучені у бюджетування гравці
мають усвідомити, що звуження
ґендерної нерівності – це не лише
питання гідності для країни,
але потенціал для збільшення
продуктивності робочої сили,
економічного зростання. Це потужний
фактор зростання бюджетних доходів,
і тому аналіз впливу бюджетних
рішень на ґендерну рівність має стати
рефлексом для наших економістів,
політиків та державних службовців.
Надзвичайно важливо зрозуміти суть і
важливість цього інструменту завдяки
кропіткому навчанню, прикладам та
поширенням інформації»
Юрій Джигир,
заступник Міністра фінансів

Головні розпорядники бюджетних
коштів
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Верховний Суд
Генеральна прокуратура
Державне управління справами
Національна комісії з цінних паперів
та фондового ринку
Національна комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
Секретаріат Кабінету Міністрів
Конституційний суд
Національна академія аграрних
наук

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адміністрація державної
спеціальної служби транспорту
Міністерства оборони
Державна судова адміністрація
Вища рада правосуддя
Служба безпеки
Міністерство культури
Національна Рада з питань
телебачення та радіомовлення
Антимонопольний комітет
Національне антикорупційне бюро
Міністерство оборони
Міністерство внутрішніх справ
Рахункова палата

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Фонд державного майна
Національне агентство з питань
запобігання корупції
Державна служба спеціального
зв’язку та захисту інформації
Національна академія педагогічних
наук
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації
Державне бюро розслідувань
Національне агентство з питань
виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів
Державна регуляторна служба
Служба зовнішньої розвідки
Управління розвідки Міністерства

оборони
•

Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб

•

Державна інспекція ядерного
регулювання

•

Державне космічне агентство

•

Державний комітет телебачення і
радіомовлення

•

Національна гвардія

•

Національна поліція

•

Міністерство охорони здоров’я

•

Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства

•

Державна фіскальна служба

Результати ґендерного бюджетного
аналізу програм, які фінансуються з
місцевих бюджетів
А ви знаєте про наші успіхи щодо впровадження та застосування
ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі на місцевому
рівні? Розповідаємо:
29-30 травня під час зустрічі із Міністерством фінансів учасники та учасниці
презентували виявлені під час аналізу ґендерні розриви та рекомендації щодо
їхнього зменшення. Пропозицій напрацювали багато, працюємо далі аби вони
перетворилися на дієві рішення.

Волинська
область

Рівненська
область

Чернігівська
область

Сумська
область

Житомирська
Київ
область
Хмельницька
Харківська
Київська область
Полтавьска
Львівська
область
область
Тернопільська
область
область
Вінницька
Чернкаська область
Луганська
область
область
Івано-Франківська
область
Дніпропетровська
область
Кіровоградська область
область
Закарпатська область Чернівецька область
Донецька
область
Миколаївська
Запорізька
область
область
Херсонська
Одеська
область
область

2

18

3

6

ПРОГРАМ
3

4

АР Крим

18

ОБЛАСТЕЙ
ТА МІСТО КИЇВ
ПРОДОВЖУЮТЬ
СПІВПРАЦЮ

У 2019 році аналізуються 18 програм, які
фінансуються з місцевих бюджетів
Освіта і наука
Соціальний захист та забезпечення
Фізична культура, спорт та молодіжна політика
Охорона здоров’я
Культура і мистецтво

ҐОБ для майбутніх агентів змін
Завжди радіємо спілкуванню з майбутніми поколіннями. Провели тренінги щодо перспектив та необхідності застосування ґендерного підходу у
бюджетуванні публічних фінансових
ресурсів для студентів факультету фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
Практичні приклади відсутності ґендерного підходу викликали жваве обговорення та здивоване захоплення в
аудиторії.

2

ТРЕНІНГИ

57
ОСІБ

79%
21%

Також дякуємо за співпрацю Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника, а саме
професорсько-викладацькому складу
та студентам кафедри фінансів економічного факультету.

1

ТРЕНІНГ

35
ОСІБ

74%
26%

З нетерпінням чекаємо на подальшу
комунікацію з майбутніми фінансистами, які будуть працювати над застосуванням ґендерно орієнтованого
підходу в Україні.
Уряд Швеції більш ніж 10 років надає
підтримку Київській школі економіки
задля реалізації важливої місії — сотворити інтелектуальний фундамент
для інноваційного розвитку України

Навчальна програма “Управління публічними фінансами”, яку впроваджує
Департамент публічної політики та
врядування за підтримки Уряду Швеції,
Німеччини та Великої Британії реалізовує цю навчальну програму з публічних
фінансів для професіоналів з державного сектору, де вони мають змогу
розвинути власні навички з управління
фінансами, аналізу політики, підготовки аналітичних матеріалів, взаємодії з
колегами та інші. Учасниками нового
набору стали державні службовці/виці
з Міністерства фінансів, Міністерства
економічного розвитку та торгівлі,
Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, а також з
Державної фіскальної служби, Національної поліції, Національної служби
здоров’я та восьми обласних державних адміністрацій.
Проект ҐОБ також доклав зусиль аби
слухачі мали змогу прослухати модуль
про важливість застосування ґендерного підходу у бюджетному процесі.
Із задоволенням ділимося відгуками
учасників тренінгів, руйнуємо стереотипи разом.

«Виявляється, ґендерно орієнтоване бюджетування – це не
лише про права жінок та чоловіків, але й про фінансові вигоди
та результативність виконання бюджетів всіх рівнів через
усвідомлення соціально-демографічних (та ін.) характеристик
цільової групи».
Юрій Голинський,
учасник тренінгів

3

ТРЕНІНГИ

51

ОСОБА

71%
29%

Долучаємося до публічних дискусій
щодо ґендерної рівності
Участь в Українському Жіночому
конгресі (м. Маріуполь).
Український жіночий конгрес чудова
можливість з перших вуст почути про
останні дослідження, сучасні тенденції
розвитку ґендерної політики в Україні
та світі. Раді були долучитися до дискусій, зустріти однодумців та ще раз
поділитися власним досвідом.

«Ґендерно орієнтований аналіз - дуже дієвий інструмент. Щорічно у
звітах ми бачимо, скільки коштів з міського бюджету витрачено на
ті чи інші проекти, не замислюючись про те, чи покращилося життя
мешканців і мешканок, чи вдалося задовільнити потреби жінок і
чоловіків. А коли в нас з’явиться статистична оцінка, ми будемо
мати аргументи та чітке розуміння, чи мета була досягнута та
чи виконані поставлені задачі».
Тамара Огородова,
місцева консультантка Проекту ҐОБ в Запорізькій області

Підвищуємо кваліфікацію державних
службовців та посадовців місцевого
самоврядування
тові України (4 інститути); викладачів
магістратур закладів вищої освіти, які
здійснюють підготовку магістрів за
спеціальністю “Публічне управління
та адміністрування”.

Проект ҐОБ підписав трьохсторонній
договір про співробітництво із Національною агенцією державної служби
України та Фондом Фрідріхом Еберта щодо включення тематики ґендерної рівності та ҐОБ до навчальних
програм системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових
осіб органів місцевого самоврядування.
Протягом ІІ кварталу проведено 4 тренінги (м. Житомир, м. Івано-Франківськ,
м. Запоріжжя, м. Суми) для викладачів
Центрів перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних
підприємств, установ і організацій (14
центрів); працівників Міжрегіональних
управлінь НАДС (10 управлінь); викладачів Регіональних інститутів державного управління Національної академії
державного управління при Президен-

Також підписали договір про співробітництво з Національною академією
державного управління при Президентові України щодо включення ҐОБ
до навчальних програм системи підготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації державних службовців
та посадових осіб органів місцевого
самоврядування. Зокрема триває робота щодо розробки модулю з ҐОБ
до нормативного курсу «Доказова
політика» магістерської програми
НАДУ та розробка вибіркового курсу
навчальної дисципліни «Ґендерно орієнтоване бюджетування» для слухачів
Інституту підвищення кваліфікації державних службовців.

108
ОСІБ

80
28

набули знання щодо
застосування ґендерно
орієнтованого підходу, в т.ч в
бюджетному процесі.

Тренінги для об’єднаних
територіальних громад

Квітень

В рамках співпраці з Програмою «U-LEAD з Європою»
заплановано проведення 18 тренінгів для фінансистів
ОТГ всієї України, окрім Чернівецької, Сумської,
Житомирської, Херсонської та Івано-Франківської
областей.

2019

Тернопільська
область (17 ОТГ)

21

91%

Вінницька
область (24 ОТГ)

22

88%

Також анонсуємо чудову можливість для
голів рад об’єднаних територіальних громад
та керівників їхніх фінансових підрозділів на
тему: «Від теорії до практики застосування
ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному
процесі». Семінар проводитиметься
у співпраці з Асоціацією об’єднаних
територіальних громад та Програмою «U-LEAD
з Європою».

Травень

9%

12%

2019

Дніпропетровська
область (23 ОТГ)

27

Запорізька
область (11 ОТГ)

18

92%
8%

100%

Залучення до впровадження ҐОБ
представників інших адміністративнотериторіальних рівнів
Протягом двох тижнів
експертки Пректу
ҐОБ відпрацювали
справжній марафон
для фінансистів
районів, міст обласного
значення та ОТГ
Херсонської області.

41

ОСОБА

93%
7%

15 РАЙОНІВ
3

МІСТА
ОБЛАСНОГО
ЗНАЧЕННЯ

7

ОТГ

Заплановані заходи
•

•

•

•
•

•
•

Надання експертно-консультативної підтримки в робочому порядку головним
розпорядникам коштів державного бюджету щодо застосування ґендерно
орієнтованого підходу при складанні бюджетних запитів на 2020-2022 роки та
паспортів бюджетних програм;
Продовжуємо роботу з пілотними міністерствами: Міністерство освіти і науки,
Міністерство соціальної політики, Міністерство молоді та спорту та Міністерство
культури, очікуємо відповідних змін у бюджетних запитах на 2020-2022 роки.
Обов’язково повідомлятимемо про новини далі;
Починаючи з нового навчального 2019-2020 року включення тематики ґендерної
рівності та ҐОБ до навчальних програм системи підготовки, спеціалізації та
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування;
Чекайте на випуск Четвертої школи тренерів з ҐОБ, завершуємо фінальні тренінги;
Найближчі три місяці активно працюємо з ОТГ Чернігівської, Волинської,
Дніпропетровської, Вінницької, Черкаської, Харківської, Донецької та Луганської
областей у співпраці з програмою «U-LEAD з Європою»;
Також готуємо ґендерний бюджетний аналіз програм ОТГ спільно з радниками з
місцевих фінансів ЦРМС у співпраці з програмою «U-LEAD з Європою»;
Незабаром окремо презентуємо новий інформаційний матеріал з результатами
аналізу бюджетних програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів.
Чекайте!

Слідкуйте за нами:

Facebook

issuu

grbproject.org

YouTube

ҐОБ в Україні реалізовує Міністерство фінансів України,
за підтримки Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні»,
що фінансується Швецією.
Справедливий бюджет для всіх і кожного!

