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Гендерна рівність

«...Рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості
для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати

участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства»

Закон України
«Про забезпечення рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків»



Гендерна нерівність

Гендерна  нерівність  

це соціальні, 

а не біологічні причини 
відмінностей у 

можливостях людей 
залежно від статі.



Головний принцип 
врахування гендерного підходу

Всі стратегії, політики, 
програми, бюджети, 

проекти та заходи 
мають соціальні та 
ґендерні наслідки і 

впливи



• Гендернонейтральний – політика орієнтована на все 
населення  і рівною мірою впливає на всі групи жінок та 
чоловіків. 

• Гендерносліпий – політика побудована на інформації,  яка 
виходить із потреб, інтересів та діяльності осіб тільки 
однієї статі.

• Гендерночутливий – політика враховує становище та 
інтереси різних груп жінок та чоловіків і не погіршує  їх 
становище.

Характер впливу політики на різні 
групи жінок та чоловіків



ГОБ дозволяє
проаналізувати та 

переструктурувати доходи 
та видатки таким чином, 
щоб потреби громади, як 

жінок, так і чоловіків з 
різних соціальних та 

вікових груп, були
відповідно представлені у 
статтях видатків бюджету.



Соціально-гендерна рівність і 
справедливість: орієнтир на зміну 

«нейтральних» бюджетів



Принципи впровадження ҐОБ

Розуміння гендерного 
підходу (гендерна 

чутливість)

Політична воля

Нові вимоги до 
системи збору 

статистичних даних

Прозорість, 
партнерство і 

співпраця



Міжнародний досвід
впровадження гендерно 

орієнтованого бюджетування



Ґендерно орієнтоване бюджетування у світі

Початкові ініціативи:

- Австралія 1980-х. Вперше
впроваджено звіт про витрати на
потреби жінок та ґендерної рівності

- ПАР після падіння режиму апартеїду
«Жіночий бюджет» за ініціативи
громадськості.

- Швейцарія 1996 р. – програма «Чи
заощаджуємо ми на жінках»?



Швеція
Напрями державної політики щодо гендерної рівності

Рівне розподілення повноважень

49% жінок на керівних посадах у державному секторі. 

28% жінок на керівних посадах у приватному секторі

В Україні 6%

Економічна рівність. 

Розрив у заробітній платі 6%.

36% жінок підприємців

Рівне розподілення неоплачуваної праці.

Жінки витрачають 3 год/день на неоплачувану 

роботу при тому що чоловіки 2,5

Протидія насильству

180 притулків для жертв насильства

Біля 5 900 зареєстрованих випадків у 2012 р 

Основні механізми: Державні стратегії, податкові стимули, освітні програми, створення 

можливостей



Гендерно-інтелектуальний молодіжний клуб

• Хлопці складають до 70-80 відсотків відвідувачів 
молодіжних клубів.

• Реконструкція молодіжного клубу в Кальмарі –
сильний зв’язок між дизайном приміщень і 
гендерною рівністю.

• Гнучкіший підхід до приміщень – наприклад, не 
«кімната для настільного тенісу», а «кімната для 
фізичної активності», завдяки чому можна також 
займатися танцями та театральною діяльністю.

• Навчання персоналу з гендерних питань.

• Віковий ліміт – від 12 до 16 років.

• Усередині без взуття!

• Загальна кількість подвоїлася, частка дівчат 
подвоїлася = кількість дівчат зросла вчетверо.



Чоловіки у центрах дозвілля людей 
похилого віку

• У п’яти муніципальних центрах дозвілля 
людей похилого віку у районі Ґетеборгу 
(Швеція) за кількістю переважали літні 
жінки.

• Опитування цільових груп, щоб вияснити 
пріоритети жінок та чоловіків.

• Навчання персоналу з ґендерних питань.

• Зміни у номенклатурі заходів – творчий 
клуб, танці в лінію, боулінг, вікторини. 
Зміни назв – з «гончарства» на «ремесла».

• Загальна кількість відвідувачів зросла, як і 
частка чоловіків серед них.



Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ)
Стереотип «шахи чоловіча справа»

Перший міжнародний турнір

• серед чоловіків - 1851 рік

• серед жінок - 1927 рік

Призові виплати

• на чоловічих турнірах склав 2 млн. євро

• на жіночих турнірах 200 тис. євро

Знакові постаті, що долають стереотипи – сестри 
Полгар (займалися з дитинства по 8 годин на 
добу, наразі найсильніші шахістки світу, грають в 
чоловічих турнірах) .



Автомобільна стоянка, 
де світло і все видно

• Компанія автомобільних стоянок м. Ґетеборг: 
опитування показують, що багато жінок 
утримуються від користування муніципальних 
автомобільних стоянок через побоювання 
щодо власної безпеки.

• Нова автомобільна стоянка спроектована з 
урахуванням вимог щодо підвищення 
безпеки: там світло, все видно, немає темних 
кутків, прозорі двері, лиходіям немає де 
сховатися.

• Кількість жінок, які користуються 
муніципальними автомобільними стоянками, 
збільшилася.

• Наступний крок – створення безпечної 
прилеглої території навколо автомобільних 
стоянок.



Біла стеля

Світло в кутках



Розділені доріжки пішоходів і машин



Австрія: інтеграція принципів ГОБ

Кожне міністерство визначає:

- Мінімум 1 ціль на звітний період, що сприяє ґендерній рівності.

- Заходи для забезпечення виконання такої цілі.

- Індикатори виміру прогресу.

Інформація стосовно ґендерної рівності інтегрована у ключові бюджетні
документи.

Рада Аудиторів перевіряє чи були досягнуті цілі ґендерної рівності.



Відень: приклад перебудови „Thurnstiege“:
перед реконструкцією з'ясували, 

хто користується і хто не користується сходами?
(батьки з дітьми, люди з інвалідністю, люди похилого віку)
в результаті - місце для спілкування, дозвілля, ширша ц/а

Департамент містобудування – ініціатор змін

© Gender Budgeting in Vienna
MA 5: Gender Budgeting Unit

до після



ГОБ у Ісландії 

 Робота розпочалась у 2009 році із пілотного проекту та за результатами була
поширена

 Сьогодні запроваджено на рівні кожного з міністерств

 2011 році прийнято трирічний план впровадження ГОБ

 Позитивний вплив на розвиток економіки

 У Gender Gap Report вже 12-й рік поспіль Ісландія очолює рейтинг країн з
найбільшим рівнем гендерної рівності у світі (гендерний розрив закритий на
89,2%).



ГОБ у Ісландії 

Міністерство праці та соціального захисту

Ціль: Зменшення розриву у оплаті праці між чоловіками та
жінками через кращі кар'єрні можливості для жінок
Заходи: Законодавчо встановлено, що компанії, які мають 50
або більше працівників повинні мати 40% жінок в управлінні

Заходи: законодавчо встановлено відпустку по догляду за
дитиною: 3 місяці для батька/3 місяці для матері та 3 місяці
за згодою

Результати: розрив оплаті у 2013 році складав 12%

в Україні показник складає 27%



ГОБ у Андалузії (Іспанія) 

Розподілення коштів бюджету

G+

G

g1

g0



ГОБ у Андалузії (Іспанія)

Ціль: Рівність серед зайнятих

Заходи: Збільшення тривалості робочого дня у школах, переглянуто часи відкриття,
запроваджено гуртки на території шкіл. Збільшено фінансування на кількість місць у
дитячих садках.

Досягнення: 72 % працюючих жінок у віковій групі 16-64;

Ціль: Репрезентація жінок у керівництві університетів

Заходи: Грантове фінансування та заохочення жінок до дослідницьких проектів та досягнення
професорського рівня.

Досягнення: збільшено частку представництва із 12% до 31%



Кращі міжнародні практики

• Бельгія – з 2002 року «часовий кредит»- 4 денний робочий 
тиждень протягом 5 років без  втрати соціальних виплат

• Нідерланди – робочий тиждень 36 год, можна працювати 40 
год/тиждень акумулюючи  час на подовжену відпустку

• Франція – законодавчо встановлено скорочення робочого тижня 
з 39 до 35 годин (60% людей відзначило покращення якості 
життя)



ГОБ у Македонії 
Робота з ГОБ розпочалась у 2006 році із громадської ініціативи щодо

гендерного аналізу у сфері охорони здоров'я

Реформа мала на меті
скорочення витрат на
охорону здоров'я шляхом
зменшення терміну
перебування хворих у
лікарні

Цей пілот дав поштовх до більш ширшого запровадження ГОБ

у країні



Німеччина
Хто отримує вигоду від витрат у розмірі 4,1 млн. євро за рік, що були виділені 

з бюджету на спортивні споруди в окрузі Ліхтенберг?



Німеччина
Хто отримує вигоду від витрат у розмірі 4,1 млн. євро за рік, що були 

виділені з бюджету на спортивні споруди в окрузі Ліхтенберг?

За результатами аналізу, у наступному бюджетному періоді місто Берлін:

• збільшило обсяг інвестицій у спортивні дисципліни, якими займаються переважно жінки,

• прийняло рішення на користь ремонту спортивного залу, яким частіше користуються
жінки, а не на користь спортивних майданчиків, які використовуються переважно для
футболу та інших видів спорту, якими займаються здебільшого чоловіки.

Результатом цих рішень стало те, що загалом більше людей почало користуватися
вищезгаданими спорудами та програмами без зміни обсягу фінансування



Єгипет  

- У 2005 році у Міністерстві фінансів створений окремий відділ по
забезпеченню гендерної рівності (забезпечення рівних можливостей для
жінок у процесі складання національного бюджету) та ліквідації
дискримінації по відношенню до жінок.

- В 2008/09 роках в проекті бюджету було зазначено, що бюджети повинні
відображати потреби всіх осіб Єгипетської родини: чоловіка, жінки, і дітей,
щоб забезпечити соціальну рівність.

- У 2009 Мін. фін зобов’язав міністерства та інші державні органи підготувати
бюджети за ПЦМ і забезпечити розбивку статей бюджету за статтю.

- В 2010 році запровадив бюджет з урахуванням гендерних аспектів



Єгипет  



Індія

Ініціатива Індії охоплювала національний та місцевий 
рівень

Міністерство фінансів вдосконалило  бюджетну 
класифікацію.

Починаючи з 2005/06 р, бюджетні документи включали 
гендерне бюджетування 



Індія
Місто Делі було визнано найбільш небезпечними для жінок.

Жінки боялися в вечірній час повертатися додому по неосвітлених 
вулицях, тому часто відмовлялись від вигідної роботи чи розваг



Міжнародний досвід свідчить, 
що ГОБ є ефективним 

інструментом розподілу та 
перерозподілу бюджетних 

коштів, що сприяє покращенню  
життя кожної людини та 

економіки країни в цілому!



Перегляд та обговорення
тематичного відеофільму



Перерва



Досвід України з впровадження
та застосування гендерно 
орієнтованого підходу в 

бюджетному процесі в Україні



„ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДІВ З ЛІКУВАННЯ 
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ТА НЕЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ”

На нецукровий діабет більше хворіють жителі сіл на 43,8%.
Частка хворих чоловіків на нецукровий діабет в загальній кількості хворих з сільської 

місцевості становить  55,3%.

Кількість  хворих жінок цукровим діабетом майже на 

20 % перевищує кількість хворих чоловіків

Більшість ускладнень у результаті захворювання на цукровий діабет припадає на жінок, хоча чоловіки 

частіше отримують групу інвалідності 

(оскільки гангрени, ампутації кінцівок більш поширені серед хворих чоловічої статі)

Зміна способу життя у 45 % осіб хворих на цукровий діабет, які перебувають на диспансерному обліку, може 

убезпечити від подальшого розвитку хвороби 

Основна частка бюджетних коштів спрямовувалась на забезпечення хворих на цукровий діабет 1 типу та цукровий діабет 
2 типу (з використанням лікування змішаного типу),  таблетовані цукрознижуючі хворі  змушені були придбавати за 

власні кошти

Вартість лікування 1-го чоловіка перевищувала вартість лікування 1-ї жінки на 37,2 %



Методи лікування цукрового діабету

Зміна способу життя у 45% осіб хворих на цукровий діабет, які 
перебувають на диспансерному обліку, 

може убезпечити від подальшого розвитку хвороби 



Структура фактичних видатків на заходи з лікування осіб хворих

на цукровий та нецукровий діабет (2016 рік), %.

Основна частка бюджетних коштів спрямовувалась на забезпечення хворих на цукровий 
діабет 1 типу та цукровий діабет 2 типу (з використанням лікування змішаного типу),  

таблетовані цукрожнижуючі хворі  змушені були придбати за власні кошти



Результати ґендерного бюджетного аналізу підпрограми
“Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” 

у Чернівецькій області 



Програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових 
захворювань та програма спеціалізована стаціонарна допомога населенню

60,2%
54,8%

39,8%
45,3%

Сумська облатсь Закарпатська область

Первинна захворюваність 

Жінки Чоловіки

46,8% 48,7%

63,2% 61,3%

Сумська область Закарпатська область

Перебувають на стаціонарі 

Жінки Чоловіки

Вартість оперативного 

втручання на одного 

чоловіка більша на 8,7% 

(на 1331 грн.), ніж на одну 

жінку.

(Закарпатська область) 

42,9%

57,1%

Рівень смертності
(Закарпатська область)

Жінки Чоловіки



Програма спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 
(наркологічний диспансер)

13.40% 14.70%

86.60% 85.30%

Запорізька область Полтавська область

ГОСПІТАЛІЗОВАНІ ОСОБИ

Жінки Чоловіки

89.20%

10.80%

Полтавська область

Госпіталізовані особи

Місто Село

192.5

11.5

Вартість 1 дня на 1 хвору особу, грн
(Полтавська область) 

Замісна терапія Стаціонарне лікування

Жінок менше серед 

лікарського 

персоналу (38,0%);

Ґендерний розрив в 

оплаті праці на 

користь чоловіків-

лікарів (1265,3 грн) 

Жінок більше серед 

адміністративного 

персоналу (93,0%), 

середнього (90,8%), 

молодшого 

медичного 

персоналу (93,2%) 

*Дані за звітами РГ з ҐОБ Запорізької та Полтавської областей

Полтавська 

область



Програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів

35,6% 38,9%

64,6% 61,1%

Київська область Вінницька область

Особи на обліку з вірусними гепатитами

Жінки Чоловіки

72,6%

27,4%

Особи на обліку з вірусними гепатитами
(Вінницька область) 

Місто Село

Виражений 
фіброз печінки 

переважає в 
чоловіків (56,0%)

Тривалість та 
вартість терапії 

збільшується в 2 
рази

Вірусним гепатитом С 

хворіють переважно 

чоловіки – 77,0%

*За даними звітів РГ з ҐОБ Київської та Вінницької областей

Київська область
Київська область



*За даними звітів РГ з ҐОБ Черкаської, Вінницької та Сумської 
областей 

Програма протидії ВІЛ-інфекції, СНІДу

38 39

62 61

Вінницька область Черкаська область

Особи, які пройшли обстеження на 

ВІЛ/СНІД, %

Чоловіки Жінки

65 68

35 32

Черкаська область Сумська область

Особи під медичним наглядом з 

діагнозом СНІД, %

Чоловіки Жінки

77,5%

22,5%

Під медичним наглядом з діагнозом СНІД
(Сумська область) 

Мешканці міста Мешканці села

91,0%

59,6%

8,9%

36,4%

Жінки Чоловіки

Шляхи зараження ВІЛ за статтю 
(Сумська область)

Статевий шлях Парентеральний шлях



Основні тенденції в галузі «Охорони здоров’я» за результатами ґендерного аналізу 
бюджетних програм у 2015-2017рр. 

Хвороби обумовлені 
соціальними та 

біологічними факторами

Їх причини та перебіг 
різняться у чоловіків та 

жінок

Профілактичні та 
оглядові заходи мають 

різнитися

Частіше ходять до лікарів 
через вищу культуру здоров’я 
та працевлаштування у 
сферах охорони здоров’я, 
соціального захисту тощо, які 
передбачають обов’язкові 
медичні огляди

Фемінізація медичної 
галузі: більша кількість 
жінок серед медичного 
персоналу

Жінки

Мають нижчу культуру 
здоров’я (схильні до 
ризикованої поведінки: 
вживання алкоголю, 
паління, переривання 
лікування тощо).

Існує ґендерний розрив в 
заробітній платі на 
користь чоловіків (на 
керівних посадах -
чоловіки).

Чоловіки

Менша 

доступність 

медичних послуг 

для населення 

сільської 

місцевості.



Субвенція населенню, яке проживає на 
території зон спостереження

Мета – адресація специфічних потреб населення, яке проживає в 
зонах спостереження

Завдання: Пріоритетне - підвищення рівня безпеки ; Додаткове -
поліпшення умов проживання та праці

Виконавці – Мінрегіон, ОДА, органи місцевого самоврядування

Основні отримувачі – населення, яке проживає в зонах 
спостереження навколо АЕС України, станом на 2017 рік близько 800 
тисяч осіб. 

Розмір видатків – зі спецфонду Держбюджету за рахунок збору з 
компанії «Енергоатом» у розмірі 1 (одного) відсотка обсягу реалізації
електроенергії



Державні послуги в рамках субвенції:

В рамках пріоритетного завдання: 

• Забезпечення населення препаратами стабільного йоду 

• Забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання
(респіраторами) 

• Створення та підтримання у справному стані захисних споруд, призначених для 
укриття і захисту населення від радіаційної аварії

• Створення та підтримання у справному стані систем оповіщення

• Навчання населення користуванню об’єктами захисної інфраструктури та 
засобами індивідуального захисту органів дихання

В рамках додаткового завдання: 

• Виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці населення, яке 
проживає на означених територіях за напрямами, передбаченими програмами
економічного та соціального розвитку відповідних АТО



Розподіл субвенції за завданнями



Програма розвитку професійно-технічної освіти

67.7 61.9

32.3 38.1

Закарпатська обл. Херсонська обл.

хлопці дівчата

75.8
65.6

24.2
34.4

Закарпатська обл. Херсонська обл.
село місто

68.2 62.6

31.8 37.4

Закарпатська обл. Херсонська обл.
хлопці дівчата

70,2 % 80,1 %

5.0

7.4

Закарпатська обл. Херсонська обл.



Статева структура учнів ПТНЗ та видатки 
бюджету на їх утримання 



• У Положенні про ліцей (затверджене Постановою КМУ від 28 квітня 
1999 року № 717) зазначено, що ліцей є середнім загальноосвітнім  
навчальним  закладом  з військово-професійною   спрямованістю   
навчання  та  виховання юнаків з поглибленим вивченням предметів 
„Захист вітчизни”, „Пожежна безпека” та „Фізична підготовка”. 

Закарпатський обласний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою

Виявлені проблеми

• Вступна кампанія закладу орієнтована виключно на юнаків і 
дискримінує дівчат, які також бажають поглиблено вивчати 
предмети „Захист вітчизни”, „Пожежна безпека” та „Фізична 
підготовка”.

• Освітня програма ліцею передбачає навчання виключно
юнаків, у ліцеї відсутні навчальні, побутові та інші умови для 
навчання дівчат.

• Вартість підготовки одного учня-юнака становила 40 227 грн. 
у 2015 році, вартість одного дня перебування у закладі –
110,2 грн.



Програма надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-
інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої 

підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з 
посиленою військово-фізичною підготовкою.

Відповідно до Положення про військовий ліцей, затвердженого постановою КМУ 28.04.1999 
№717 до ліцею можуть вступити виключно юнаки. 

Однак, в Тернопільській області відповідно до Статуту ліцею-інтернату на навчання
зараховуються юнаки і дівчата.

63.2%

52,3% 

36.8 %

Структура ліцеїстів за статтю та місцем проживання

З них з сільської
місцевості:

Проблема: різні стратегії 
дій осіб, які приймають 
рішення, створили два 
сценарії розвитку подій



Результати програми надання загальної середньої освіти спеціальними 
загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними 

закладами для дітей які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку)

Кількість учнів/вихованців у спеціальних школах, школах-інтернатах Чернівецької 
області у 2015 році за віком та статтю *

49 50

69

80

99 97 97

103

85

93

73

41

14
1925 26

40 45

62
59

54

64

50
57

47

20

12

10

24
24

29

35

37 38
43

39
35

36

26

21

2

9

0

20

40

60

80

100

120

до 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 і >

о
сі

б

років

Всього Хлопчики

Дівчатка



Програма надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми 
школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей 

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку)
Чернівецька область

Діти з 
особливими 

потребами не 
мали 

можливості 
отримати повну 

загальну 
середню освіту

Внести зміни 
до Статутів 

шкіл-інтернатів

До Статутів зміни 
внесено. 

При складанні 
кошторисів 

використовується 
ґендерний підхід 
для розрахунку 
потреб дівчат та 
хлопців у одязі, 
взутті та засобах 
особистої гігієни

У 2018 році 
випустилося 3 

осіб.

У 2019 році - 12 
осіб.

У 2020 році-
випустилися 11 

осіб.

Ґендерний 
бюджетний 

аналіз

Розроблені 
рекомендації

Враховані 
рекомендації

Результат/
Моніторинг



Контингент вихованців ДЮСШ  

в розрізі видів спорту 

Відділення з видів 

спорту, кількість

Вихованці ДЮСШ

В
с
ь
о

г
о

Ж
ін

к
и

%

Ч
о

л
о

в
ік

и

%

66 відділень з 

видів спорту

25 302 7 020 28% 18 282 72%

28%

72%

Вихованці ДЮСШ

Жінки

Чоловіки

Наймасовіші види спорту

№ Вид спорту всього жінки % чоловіки %

1. футбол 5 217 127 2% 5 090 98%

2. дзюдо 1 429 176 12% 1 253 88%

3. плавання 1 351 444 33% 907 67%

4. гімнастика художня 1 290 1 290 100% 0 0%

5. баскетбол 1 247 350 28% 897 72%

6. гандбол 1 245 658 53% 587 47%

7. легка атлетика 1 085 447 41% 638 59%

8. теніс 1 058 432 41% 626 59%

9. боротьба греко-римська 891 0 0% 891 100%

10. волейбол 722 358 50% 364 50%



Популярні види спорту

Жінки обирають

Чоловіки обирають

1 гімнастика художня 1290

2 гандбол 658

3 легка атлетика 447

4 плавання 444

5 теніс 432

6 волейбол 358

7 баскетбол 350

8 фігурне катання 336

9 фехтування 247

10 спортивна акробатика 234

1 футбол 5090

2 дзюдо 1253

3 плавання 907

4 баскетбол 897

5 боротьба греко-римська 891

6 легка атлетика 638

7 теніс 626

8 гандбол 587

9 самбо 446

10 фехтування 399



Участь вихованців ДЮСШ в змаганнях

міські змагання чемпіонати та кубки 

України

чемпіонати та кубки 

Європи, світу
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Середні видатки на 1 учня ДЮСШ 
в розрізі видів спорту

Вид спорту Всього Жінки % Чоловіки %

Всього 

видатків на 1 учня 

1 таеквондо ІТФ 194 50 26% 144 74% 1860,46 9,59  

2 автомобільний спорт 84 2 2% 82 98% 805,43 9,59  

3 фігурне катання 444 336 76% 108 24% 4013,27 9,04  

4 кінний спорт 40 34 85% 6 15% 330,25 8,26  

5 танці на візках 17 6 35% 11 65% 136,8 8,05  

6 підводний спорт 278 98 35% 180 65% 1783,24 6,41  

7 велоспорт БМХ 65 11 17% 54 83% 403 6,20  

8 більярдний спорт 47 11 23% 36 77% 277,56 5,91  

9 лижні гонки 35 15 43% 20 57% 199,3 5,69  

10 мотоспорт 39 1 3% 38 97% 217,42 5,57  

Найбільше витрачається на:

Найменше витрачається на:

Вид спорту Всього Жінки % Чоловіки %

Всього 

видатків на 1 учня 

1 гімнастика естетична 58 58 100% 0 0% 39,65 0,68  

2 кікбоксинг 237 30 13% 207 87% 215,7 0,91  

3 волейбол 722 358 50% 364 50% 760,39 1,05  

4 регбі 444 89 20% 355 80% 490,11 1,10  

5 таїландський бокс 244 32 13% 212 87% 286,11 1,17  

6 українська боротьба на поясах 108 7 6% 101 94% 147 1,36  

7 баскетбол 1247 350 28% 897 72% 1878,53 1,51  

8 плавання синхронне 84 84 100% 0 0% 130,77 1,56  

9 спортивна аеробіка 90 45 50% 45 50% 161,28 1,79  

10 пауерліфтинг 62 16 26% 46 74% 116,66 1,88  



ПРИЧИНИ ГЕНДЕРНОЇ НЕРІВНОСТІ

 стереотип вибору виду спорту;

 традиції, що склалися в місті по кількості відділень з видів 

спорту, що набули розвитку в ДЮСШ;

 відсутність достатньої спортивної інфраструктури для занять 

різними видами спорту в районах міста;

 інформування населення міста щодо розвитку видів спорту в 

ДЮСШ в розрізі районів ;

 витрати на одного учня на забезпечення занять різними 

видами спорту. 





ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

КПКВК: 1006060

Розпорядник: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Міністерство внутрішніх справ України



Мета бюджетної програми: Забезпечення інформацією, прогнозами та

попередженнями органів державної влади, Збройних Сил України, органів місцевого

самоврядування, населення, а також гідрометеорологічне обслуговування

заінтересованих юридичних та фізичних осіб.

Завдання: Спостереження за гідрометеорологічними умовами в Україні, базові

спостереження за забрудненням природного середовища, збір, обробка, передача та

зберігання даних спостережень, гідрометеорологічне прогнозування.

Напрями використання бюджетних коштів:

* від загальної суми

Напрями
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

Забезпечення діяльності гідрометеорологічних

органів (утримання бюджетних установ), у тому

числі:
313 851,1 37 937,3 351 788,4

фонд оплати праці та нарахування
290 810,6

89,8%*

11 898,4

34,3%*

302 709,0

Удосконалення Державної системи гідрометео-

рологічних спостережень та вирішення

інфраструктури питань гідрометеорологічної

діяльності та інше

10 070,2 10 070,2

Всього 323 921,3 37 937,3 361 858,6



Гендерна статистика в Українському гідрометеорологічному центрі 
та підпорядкованих організаціях:

Загальна кількість працюючих –
3 928 осіб

Чоловіки - 22 % жінки - 78 %

Керівний склад - 520 осіб

Чоловіки - 30 % жінки - 70 %

Працівники пенсійного віку, 
що працюють –

1 047 осіб

Чоловіки - 20 % жінки - 80 %



Дані про віковий склад працівників 
Українського  гідрометеорологічного центру та 

підпорядкованих гідрометеорологічних організацій 
(станом на кінець 2017 року)

Віковий склад 
до 30 

років

від 30 

до 40 

років

від 40 

до 50 

років

від 50 

до 60 

років

від 60 

до 65 

років

понад 

65 

років

Разом

Український 

гідрометеорологічний 

центр, у тому числі:

42 62 56 61 57 49 327

жінки 27 42 43 47 38 24 221

чоловіки 15 20 13 14 19 25 106

Підпорядковані 

гідрометеорологічні 

організації, у тому числі:

365 617 857 990 420 379 3 358

жінки 269 460 679 808 333 289 2 838

чоловіки 96 157 178 182 87 90 790

Всього 407 679 913 1 051 477 428



Проблемні питання:

• Середній розмір заробітної плати складає 4 630 грн, тоді як за даними

Держстату, середня заробітна плата у грудні 2017 році складала 8 777 тис.грн.

• Виток молодих кадрів, спостерігається тенденція звільнення молодих спеціалістів

та пошук їх більш оплачуваної роботи (слайд 6).

• Близько 80% оснащення підрозділів ДСНС відпрацювало свій фізичний та

моральний ресурс.

• Регламентування безпечного ведення робіт та забезпечення спецодягом для роботи

в шкідливих і небезпечних умовах праці, а також роботах, пов'язаних із

забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 1022-р визнано такими, що не

застосовуються на території України з 01.03.2018 ряд документів, що стосувалися гідрометеорологічної

галузі. Найпроблемнішим є скасування «Правил з техніки безпеки при проведенні спостережень у мережі

Держкомгідромету СРСР» від 16.05.1983 (НПАОП 74.2-1.03-83) та «Типових галузевих норми безплатної

видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які

здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища»,

затверджених Держкомгідрометом СРСР 20.03.1986 р. (НПАОП 74.2-3.01-86)





СТРУКТУРА ВІДВІДУВАЧІВ ОБЛАСНИХ МУЗЕЇВ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СТАТТЮ ТА ВІКОМ (2017 р.,*)

В структурі відвідувачів музеїв питома вага жителів області складає 68,9%, на
другому місці мешканці інших областей – 29,5%, на третьому – 1,6% - відвідувачі з інших
країн.

Робочою групою виявлено наявний дисбаланс серед відвідувачів міського та
сільського населення Чернігівської області, а саме тільки 13,1% з них - жителі сільських
територій області

175,66426,586

86,741
4,559
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Дорослі (старші 16 років)

*Джерело: оперативні дані Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА



226.8

76.2

151.5

143.1

6.1 15 12.5

Чернігівський обласний історичний музей 
ім.В.В.Тарновського

Комунальний заклад " Чернігівський обласний 
художній музей ім. Григорія Галагана " 

Чернігівської обласної ради

Чернігівський літературно - меморіальний музей 
заповідник М.М.Коцюбинського

Новгород - Сіверський історико - культурний 
музей - заповідник " Слово о полку Ігоревім "

Обласний історико - меморіальний музей -
заповідник Пантелеймона Куліша  " Ганнина 

Пустинь"

Сосницький літературно - меморіальний музей 
ім.О.П.Довженка

Комунальний заклад " Історико археологічний 
музейний комплекс  " Древній Любеч " 

Чернігівської обласної ради 

Комунальний заклад "Музейно- меморіальний 
комплекс пам’яті жителів населених пунктів 

України, знищених фашистськими окупантами"

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ ВІД НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ МУЗЕЯМИ 

ЗГІДНО З ЇХ ОСНОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РОЗРІЗІ ЗАКЛАДІВ (2017р.)

*Джерело: звіт про виконання місцевих бюджетів форма №2.2.1 мб



Перегляд та обговорення
тематичного відеофільму



Підведення підсумків другого дня

Зворотній зв’язок на продовження фрази «Сьогодні я…»

• Відчуваю…

• Дізналася\дізнався…

• Познайомилася\познайомився…

• Навчилася\навчився…

• Здивувалася\здивувався…



Дякуємо за увагу!

Ця онлайн подія записується. У разі незгоди, будь ласка, повідомте організаторів.


