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Нормативно-правове забезпечення
застосування гендерно 

орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі в Україні



СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УДФ (2017-2020 РР.)

З УРАХУВАННЯМ ҐЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ (ВИТЯГ)

2. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД

Мета: Програмно-цільовий метод є інструментом для прийняття ефективних управлінських

рішень та ефективного використання державних коштів. Інтеграція ґендерно-

орієнтованого підходу у бюджетний процес забезпечить підвищення ефективності та

якості наданих державних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у тому

числі за ґендерною ознакою, дозволить посилити підзвітність розпорядників

бюджетних коштів та прозорість бюджету.

Завдання 3. Оптимізація бюджетних програм та посилення зв'язків зі

стратегічними цілями

Система результативних показників надалі буде удосконалюватись для чіткого

відображення рівня досягнення стратегічних цілей та користі для отримувачів державних

послуг, у тому числі шляхом запровадження ґендерно-орієнтованого підходу.

3. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ ТА ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Мета: Розбудова спроможної, ефективної, прозорої та підзвітної системи управління

місцевими фінансами, орієнтованої на досягнення цілей сталого економічного та

соціального розвитку.

Процес стимулюватиме органи місцевого самоврядування до зміцнення власної фіскальної

бази, упровадження сучасних методів управління фінансами, в тому числі в частині

застосуванням елементів ґендерно-орієнтованого підходу.



Проєкт ПЛАНУ заходів з реалізації Стратегії реформування 
системи управління державними фінансами України на  
2020-2024 рр. (станом на 31 серпня)



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АПРОВАДЖЕННЯ

ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНДЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ

Міністерство фінансів України затвердило
Методичні рекомендації щодо
впровадження та застосування гендерно
орієнтованого підходу в бюджетному
процесі, які використовуватимуться
головними розпорядниками бюджетних
коштів та іншими учасниками бюджетного
процесу для врахування ґендерних аспектів
у процесі планування, виконання, та
звітування про виконання бюджетних
програм.

Наказ Міністерства фінансів України № 1 від 2 січня 2019 року



Наказ Міністерства фінансів України  № 1536 від 10.12.2010 «Про результативні 
показники бюджетної програми» 

Наказ Міністерства фінансів України  від 23.10.2019 року № 446 «Про огляди витрат 
державного бюджету»

Наказ Міністерства фінансів України  від 19.05.2020 № 223 «Про оцінку ефективності 
бюджетних програм державного бюджету»

НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАСТОСУВАННЯ ҐОБ



Наказу Мінрегіону від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, 
проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій 
розвитку та планів заходів з їх реалізації» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 9.10.2020 №930 «Деякі питання забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 497-р «Деякі питання 
реалізації у 2021-2023 роках Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 
роки»

НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ЗАСТОСУВАННЯ ҐОБ



Постанова Кабінету Міністрів України від 9.10.2020 №930 «Деякі
питання забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків»

затверджує Типове положення про відповідальний підрозділ з питань забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та Типове положення про радника з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання та 
протидії насильству за ознакою статі. 

• Згідно нововведень, до функцій підрозділу входить надання іншим структурним
підрозділам органу влади необхідну методично-консультативну допомогу щодо
застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі. 

• До обов’язків радника входить внесення пропозицій щодо здійснення видатків із
застосуванням результатів ґендерного аналізу та ґендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі.



Гендерні аспекти в наказах про Типові переліки бюджетних 
програм і результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 ;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018  № 688

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 № 4393 



Методичні рекомендації щодо 
впровадження та застосування 

гендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі



Методичні рекомендації щодо інтеграції 
та застосування ґендерно орієнтованого 

підходу в бюджетному процесі 
Наказ МФУ № 1 від 2 січня 2019 року

Здійснення огляду
нормативно-правових актів

та інших документів, які
містять інформацію про 

гендерну рівність;

Проведення гендерного 
аналізу бюджетних програм;

Прийняття рішень за 
результатами гендерного 

аналізу бюджетних програм;

Моніторинг гендерно 
чутливих бюджетних

програм.



Структура Методичних рекомендацій

• І. Загальні положення

• ІІ. Огляд нормативно-правових актів та інших документів, 
які містять інформацію про ґендерну рівність

• ІІІ. Проведення ґендерного аналізу бюджетної програми

• IV. Прийняття рішень за результатами ґендерного аналізу
бюджетної програми

• V. Моніторинг ґендерно-чутливих бюджетних програм



І. Загальні положення

Адресовані головним
розпорядниками бюджетних
коштів (ГРК) та іншими
учасниками бюджетного 
процесу для врахування
гендерних аспектів у процесі

• планування, 

• виконання та

• звітування про виконання
бюджетних програм.

Розроблені на виконання 

СТРАТЕГІЇ 

РЕФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНИМИ 

ФІНАНСАМИ НА 2017 –

2020 РОКИ:

розділ ІІІ “Підвищення 

ефективності розподілу  

ресурсів на рівні 

формування державної 

політики”

частина 2 “Програмно-

цільовий метод”

Мета -

подальший
розвиток ПЦМ
у бюджетному 

процесі шляхом 
впровадження та 

застосування 
гендерно 

орієнтованого 
підходу у 

бюджетний процес



Головний розпорядник:

• щорічно розробляє та затверджує план заходів з інтеграції
ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес, включаючи
відповідальних виконавців та строки виконання заходів;

• забезпечує необхідну координацію між своїми структурними
підрозділами, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня,
відповідальними виконавцями бюджетних програм,
одержувачами бюджетних коштів, підприємствами і організаціями,
що залучаються до проведення аналізу тощо;

• приймає рішення щодо врахування ґендерного аспекту та
включення відповідних характеристик до бюджетної програми.



І. Загальні положення: терміни
• Гендерні аспекти – специфічні соціальні, 

культурні, економічні, політичні та інші 
характеристики умов життя та потреб 
жінок і чоловіків. 

• Гендерно орієнтований підхід у 
бюджетному процесі – врахування 
гендерних аспектів на усіх стадіях 
бюджетного процесу та висвітлення у 
відповідних бюджетних документах 
цілеспрямованості на забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок і 
чоловіків (гендерної рівності). 

• Головний розпорядник має прагнути 
врахувати гендерний аспект при 
визначенні обсягу та якості усіх публічних 
послуг, що надаються в межах 
бюджетної програми.

Гендерно чутлива бюджетна програма –
бюджетна програма, яка враховує гендерний аспект і 

містить кількісні та якісні характеристики щодо
цілеспрямованості на забезпечення гендерної рівності: 

зменшення гендерних розривів, 

усунення гендерної дискримінації, 

послаблення негативних чи посилення позитивних
тенденцій у відповідній сфері/галузі з точки зору

забезпечення гендерних потреб та задоволення гендерних
інтересів. 

Гендерно нейтральна бюджетна програма – бюджетна
програма, яка за результатами гендерного аналізу визнана

такою, що потребує вжиття додаткових заходів
(досліджень) для врахування гендерного аспекту.

Бюджетна програма відноситься до гендерно чутливої
або гендерно нейтральної виключно за результатами 

гендерного аналізу!



ІІ. Огляд  нормативно-
правових актів та інших 
документів, які містять 

інформацію про ґендерну 
рівність

Мета - створення цілісного уявлення  про 
гендерну рівність у цілому в Україні та в 
сфері/галузі, що належить до повноважень 
головного розпорядника, зокрема  щодо 
• наявних проблем у становищі жінок, 

чоловіків та/або їх груп, 

• задоволення їх інтересів, забезпечення 
прав та можливостей, 

• а також про взяті Україною зобов’язання 
щодо забезпечення гендерної рівності, 
вимоги нормативно-правових актів, 
завдання стратегічних і програмних 
документів держави, цільові показники 
щодо гендерної рівності.

Оглядом можуть бути охоплені 
чинні нормативно-правові 
акти, міжнародні та 
національні документи, в тому 
числі міжнародні угоди, 
директиви міжнародних 
організацій, членом яких є 
Україна, доповіді та звіти 
міжнародних організацій, 
наукових установ, громадських 
організацій тощо.

Результати огляду нормативно-правових актів подаються у Додатку 1



ІІІ. Проведення
ґендерного аналізу

бюджетної програми

Мета  -

• визначення рівня 

забезпечення потреб та 

задоволення інтересів жінок і 

чоловіків у процесі реалізації 

бюджетної програми, 

• виявлення ґендерних 

розривів, гендерної 

дискримінації та причин їх 

виникнення.

Джерела інформації: 
• офіційна державна статистична, 

фінансова, 
• адміністративна та інша звітність, 

• документи бухгалтерського, 
статистичного та 

внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку, 

• бюджетні запити головного 
розпорядника, 

• паспорти бюджетних програм, 
• звіти про їх виконання, 

• нормативно-правові акти та інші 
документи, які містять інформацію про 

ґендерну рівність, та інші джерелах 
інформації.



Ґендерний аналіз бюджетної програми передбачає 
дослідження:

• Назви, мети, завдань 
бюджетної програми

Результативних 
показників 

бюджетної програми

• з урахуванням 
державних послуг

• + отримувачів та 
надавачів 
державних послуг

Напрямів 
використання 

бюджетних коштів • Обсягу коштів на 
надання певної
державної послуги
жінкам, чоловікам
та/або їх групам

Розподілу коштів в 

межах бюджетної

програми

Висновки за результатами ґендерного аналізу бюджетної програми 

оформлюються  у Додатку 2



IV. Прийняття рішень
за результатами 

ґендерного аналізу
бюджетної програми

● врахування ґендерного аспекту та 
включення відповідних характеристик 
до бюджетної програми;

● заходів з подальшої інтеграції та 
застосування ґендерно орієнтованого
підходу в бюджетному процесі;

● вдосконалення процесу збору даних
та форм статистичної та 
адміністративної звітності.

На основі висновків та пропозицій, 

розроблених за результатами 

гендерного аналізу бюджетної 

програми зриймаються з 

урахуванням бюджетних 

призначень, встановлених законом 

про Державний бюджет України на 

відповідний рік (рішенням про 

місцевий бюджет), та/або 

фінансових обмежень на плановий 

та наступні за плановим два 

бюджетні періоди, визначених 

відповідно до законодавств



V. Моніторинг
ґендерно-чутливих
бюджетних програм

Моніторинг  гендерно чутливих бюджетних 
програм з точки зору 

• зменшення гендерних розривів, 

• усунення гендерної дискримінації, 
забезпечення потреб, 

• задоволення інтересів жінок  і чоловіків 
та/або їх груп у процесі реалізації 
бюджетної програми

Дані, отримані в процесі моніторингу, 
враховуються при проведенні гендерного 

аналізу бюджетних програм у 
подальшому.

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ 
МОНІТОРИНГУ -
відстеження на 
систематичній основі ходу 
виконання ґендерно
чутливих бюджетних
програм.



Етап 1. Методичних рекомендацій щодо 
впровадження та застосування гендерно

орієнтованого підходу в бюджетному 
процесі: огляд документів/показників 

щодо Гендерної рівності.



Огляд нормативно-правових актів та інших документів, які містять
інформацію про гендерну рівність

Огляд нормативно-правових актів та інших документів, які містять інформацію
про гендерну рівність (далі - огляд), проводиться з метою створення цілісного
уявлення про гендерну рівність у цілому в Україні та в сфері/галузі, що належить до 
повноважень головного розпорядника, зокрема щодо наявних проблем у становищі
жінок, чоловіків та/або їх груп, задоволення їх інтересів, забезпечення прав та 
можливостей, а також про взяті Україною зобов'язання щодо забезпечення гендерної
рівності, вимоги нормативно-правових актів, завдання стратегічних і програмних
документів держави, цільові показники щодо гендерної рівності.

Оглядом можуть бути охоплені чинні нормативно-правові акти, міжнародні та 
національні документи, в тому числі міжнародні угоди, директиви міжнародних
організацій, членом яких є Україна, доповіді та звіти міжнародних організацій, наукових
установ, громадських організацій тощо.



Документи-джерела відповідно до Наказу Міністерства фінансів України, 
від 02.01.2019 року № 1 

• Конституція України; 

• Закони України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про засади 
запобігання та протидії дискримінації в Україні", "Про запобігання та протидію домашньому 
насильству", "Про протидію торгівлі людьми";

• Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 
2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273;

• міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та 
резолюції міжнародних конференцій, міжнародних організацій, їх органів, які застосовуються під час 
проведення гендерно-правової експертизи відповідно до Порядку, затвердженого, постановою 
Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2018 р. № 997;

• Восьма періодична доповідь України про виконання Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок;

• Національний огляд виконання Пекінської декларації та Платформи дій (1995 р.) та заключних 
документів двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН (2000 р.) у контексті двадцятої 
річниці четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок та ухвалення Пекінської декларації та 
Платформи дій у 2015 р.;

• Цілі сталого розвитку ООН;

• Національна доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна»;

• щорічні доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і 
свобод людини і громадянина в Україні.



• Загальна декларація прав людини (1948);
• Конвенція ООН про права дитини і 2 факультативних протоколи до неї. 
• Міжнародний пакт ООН про громадянські і політичні права (1966 ); Міжнародний пакт ООН про економічні, соціальні і політичні права 

(1966); 
• Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок (CEDAW, 1979);
• Декларація ООН про соціальний прогрес (1993);
• Конвенція про ліквідацію насильства щодо жінок;
• Пекінська декларація і платформа дій і інші підсумкові документи, прийняті на IV Всесвітньої конференції про стан жінок «Дії в 

інтересах рівності, розвитку і миру» (Пекін, 1995);
• 53 з 183 Конвенцій, прийнятих Міжнародної організацією праці;
• Міжнародна Конвенція № 156 права працюючих з сімейними обов’язками; 
• Декларація тисячоріччя ООН, затверджена резолюцією Генеральної асамблеї в вересні 2000 року;
• Підсумковий документ спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН «Жінки у 2000 році:рівність між жінками і чоловіками. Розвиток  і 

мир у ХХІ столітті» (2000);
• Цілі розвитку Тисячоліття ООН (2000);
• Європейська соціальна хартія (1961);
• Європейська соціальна хартія (переглянута 1999);
• Європейська декларація про рівність жінок та чоловіків (1998)
• Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950);
• Віденська декларація прав людини (1993 г.);
• Міжнародна конвенція про захист всіх осіб від насильницьких зникнень (ратифікована 2015 року);
• Римський статут (Україна визнала юрисдикцію Суду стосовно ймовірних злочинів, скоєних на її території в період з 20 лютого 2014 

року).

Міжнародні документи-джерела ратифіковані Україною



Національні документи-джерела України

• Конституція України (статті 3, 21, 24, 51);
• Закон України “”Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (2005 р.);
• Указ Президента України “Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів влади щодо 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” (2007 р.);
• Наказ МОН “Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту” (2007 р.);
• Закон України “Про протидію торгівлі людьми” (2011 р.);
• Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” (2012 р.);
• Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству” (2016 р.);
• Стратегія скорочення масштабів бідності (2016-2020 рр.);
• Національна стратегія у сфері прав людини і План дій щодо її здійснення (2016 р.);
• Державна цільова програма по боротьбі з торгівлею людьми (2016 р.);
• Національний план дій щодо виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” до 2020 

року;
• Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період 2017-

2021 рр., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 273;
• Концепція національної програми щодо попередження та боротьби з насильством в сім'ї (2017-2020 рр.);
• Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року.



Додаткові джерела інформації

• Додатковим джерелом інформації про ґендерну рівність можуть стати світові 
глобальні оцінки та індекси, зокрема Глобальний індекс ґендерного розриву (Global
Gender Gap), який визначає стан ґендерної рівності в країні в таких сферах, як освіта, 
охорона здоров’я, політика та економіка. 



Ґендерні індекси та індекси, що містять 
ґендерну складову

• Індекс людського розвитку (Human Development Index, HDI)

• Індекс ґендерної рівності (The Gender Equity Index)

• Індекс ґендерного розриву (Global Gender Gap Index)

• Індекс ґендерної нерівності (Gender Inequality Index (GII)

• Індекс ґендерного розвитку (Gender Development Index (GDI)

• Глобальні цілі сталого розвитку (Sustainable development goals (SDGs)



Вимоги/індикатори/дані:

• вимоги/індикатори (показники) щодо ґендерної рівності, визначені міжнародними угодами, 
директивами міжнародних організацій, членом яких є Україна;

• вимоги/індикатори (показники) щодо гендерної рівності, визначені нормативно-правовими 
актами;

• дані про становище жінок, чоловіків та/або їх груп;

• дані про інтереси, потреби та пріоритети жінок, чоловіків та/або їх груп;

• дані про ґендерні розриви, гендерну дискримінацію, тенденції у забезпеченні потреб та 
задоволенні інтересів жінок, чоловіків та/або їх груп.



Результати огляду нормативно-правових актів та інших документів, які містять інформацію про 

ґендерну рівність у 2021 році для аналізу програми «Забезпечення соціальними послугами 

стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки 

осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, 

психічні захворювання або інші хвороби» (додаток 1)

Нормативно-правові акти/документи Вимоги / індикатори / дані*

Конституція України від 1996 року Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за

мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у

громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та

винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням

пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством;

правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи

надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає

достатнє харчування, одяг, житло.

Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод (Конвенцію 

ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 

17.07.97)

Стаття 14

Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без

дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших

переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового

стану, народження, або за іншою ознакою.



Додаток 1 (продовження)
Конвенція про права осіб з 

інвалідністю (Конвенцію 

ратифіковано Законом № 1767-VI 

від 16.12.2009)

Стаття 3

Загальні принципи

Принципами цієї Конвенції є:

a) повага до притаманного людині достоїнства, її особистої самостійності, зокрема свободи робити власний вибір, і незалежності;

b) недискримінація;

c) повне й ефективне залучення та включення до суспільства;

d) повага до особливостей осіб з інвалідністю і прийняття їх як компонента людської різноманітності й частини людства;

e) рівність можливостей;

f) доступність;

g) рівність чоловіків і жінок;

h) повага до здібностей дітей з інвалідністю, що розвиваються, і повага до права дітей з інвалідністю зберігати свою індивідуальність.

Стаття 5

Рівність і недискримінація

1. Держави-учасниці визнають, що всі особи є рівними перед законом і за ним та мають право на рівний захист закону й рівне користування

ним без будь-якої дискримінації.

2. Держави-учасниці забороняють будь-яку дискримінацію за ознакою інвалідності й гарантують особам з інвалідністю рівний та ефективний

правовий захист від дискримінації на будь-якому ґрунті.

3. Для заохочення рівності й усунення дискримінації держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення розумного

пристосування.

4. Конкретні заходи, необхідні для прискорення чи досягнення фактичної рівності осіб з інвалідністю, не вважаються дискримінацією за

змістом цієї Конвенції.

Стаття 6

Жінки з інвалідністю

1. Держави-учасниці визнають, що жінки з інвалідністю та дівчата з інвалідністю піддаються множинній дискримінації, й у цьому зв'язку

уживають заходів для забезпечення повного й рівного здійснення ними всіх прав людини й основоположних свобод.

2. Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення всебічного розвитку, поліпшення становища та розширення прав і

можливостей жінок, щоб гарантувати їм здійснення й реалізацію прав людини й основоположних свобод, закріплених у цій Конвенції.

Стаття 28

Достатній життєвий рівень та соціальний захист

1. Держави-учасниці визнають право осіб з інвалідністю на достатній життєвий рівень для них самих та їхніх сімей, що включає достатнє

харчування, одяг та житло, і на безперервне поліпшення умов життя й вживають належних заходів для забезпечення та заохочення реалізації

цього права без дискримінації за ознакою інвалідності.



Додаток 1 (продовження)

Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод Конвенцію 

ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97

Стаття 14. Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою

ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального

походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

Закон України «Про соціальні послуги» від 17 

січня 2019 року № 2671-VIII

Стаття 3. Основні принципи надання соціальних послуг

1. Надання соціальних послуг здійснюється на принципах:

1) дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю;

2) гуманізму;

3) забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

4) поваги до честі та гідності;

5) толерантності;

6) законності;

7) соціальної справедливості;

8) доступності та відкритості;

9) неупередженості та безпечності;

10) добровільності;

11) індивідуального підходу;

12) комплексності;

13) конфіденційності;

14) максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів;

15) забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

Закон України від «Про поховання та похоронну 

справу» від 10 липня 2003 року № 1102-IV

Стаття 4. Основні принципи діяльності в галузі поховання

Діяльність у галузі поховання базується на таких основних принципах:

створення рівних умов для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

Стаття 12. Надання ритуальних послуг

Вартість послуг та предметів ритуальної належності визначається на принципах:

доступності для кожного громадянина і рівності правових гарантій;



Додаток 1 (продовження)
Закон України «Про психіатричну 

допомогу» від 22 лютого 2000 року № 

1489-III

Стаття 4. Принципи надання психіатричної допомоги

Психіатрична допомога надається на основі принципів законності, гуманності, додержання прав

людини і громадянина, добровільності, доступності та відповідно до сучасного рівня наукових знань,

необхідності й достатності заходів лікування, медичної, психологічної та соціальної реабілітації, надання

освітніх, соціальних послуг.

Стаття 5. Державні гарантії щодо забезпечення психіатричною допомогою та соціального захисту осіб,

які страждають на психічні розлади

Держава гарантує:

захист прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;

З метою забезпечення громадян різними видами психіатричної допомоги та соціального захисту осіб,

які страждають на психічні розлади, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

відповідно до їх повноважень:

забезпечують належні умови для надання психіатричної допомоги та реалізації прав, свобод і законних

інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;

Стаття 25. Права осіб, яким надається психіатрична допомога

Особи, яким надається психіатрична допомога, мають права і свободи громадян, передбачені

Конституцією України та законами України. Обмеження їх прав і свобод допускається лише у випадках,

передбачених Конституцією України, відповідно до законів України.

Особи, яким надається психіатрична допомога, мають право на:

отримання інформації про свої права, пов’язані з наданням психіатричної допомоги;



Додаток 1 (продовження)
Закон України від 21.03.1991 №875-XII» «Про 

основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні»

Стаття 2. Особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем

може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав

нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється.

Стаття 4. Діяльність держави щодо осіб з інвалідністю виявляється у створенні правових, економічних, політичних,

соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для

участі в суспільному житті та полягає у:

виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно

доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі

- об’єкти фізичного оточення), транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей

та інтересів - до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту;

охороні здоров’я;

соціальному захисті;

забезпеченні виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю;

наданні пристосованого житла;

сприянні громадській діяльності.

Соціальний захист осіб з інвалідністю є складовою діяльності держави щодо забезпечення прав і можливостей осіб з

інвалідністю нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат,

пільг, соціальних послуг, здійсненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього

догляду.

Закон України від 16 грудня 1993 року № 3721-XII 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Стаття 1. Основні засади державної політики щодо ветеранів праці та громадян похилого віку

Держава гарантує кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних

життєвих потреб, подання різних видів допомоги шляхом:

реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров'я;

забезпечення пенсіями і допомогою;

надання житла;

створення умов для підтримання здоров'я і активного довголіття відповідно до сучасних досягнень науки;

забезпечення реалізації права на соціальні послуги, створення мережі установ та закладів, що надають соціальні

послуги, забезпечення зміцнення і розвитку їх матеріально-технічної бази.

Стаття 2. Основи правового становища ветеранів праці та громадян похилого віку

Дискримінація громадян похилого віку в галузі праці, охорони здоров'я, соціального забезпечення, користування житлом та

в інших сферах забороняється, а посадові особи, які порушують ці гарантії, притягаються до відповідальності згідно з чинним

законодавством.



Додаток 1 (продовження)

Закон України від 30 березня 2020 року

№ 540-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»

8. Кабінету Міністрів України протягом одного тижня з дня набрання чинності цим

Законом:

8) встановити додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати

працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні

послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (вдома), у розмірі

до 100 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання

виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної

хвороби (COVID-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення

карантину, до завершення виконання цих заходів;

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 22.05.2020  № 321 «Про 

затвердження Переліку посад 

працівників надавачів соціальних 

послуг державного/комунального 

сектору, які безпосередньо надають 

соціальні послуги за місцем 

проживання/перебування їх отримувачів 

(вдома)»

Перелік посад працівників надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, які

безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування їх отримувачів

(вдома)

1. Педагог соціальний / фахівець із соціальної роботи

2. Фахівець із соціальної допомоги вдома

3. Соціальний працівник

4. Соціальний робітник

5. Фахівець з фізичної реабілітації

6. Практичний психолог / психолог



Додаток 1 (продовження)
Постанова Кабінету Міністрів від 

2 вересня 2020 р. № 772 «Про 

затвердження Типового положення про 

будинок-інтернат для громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю»

5. Підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються:

раціональним не менш як чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним (проміжки часу

між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі організовується за

дві години до сну), відповідно до натуральних добових норм харчування в інтернатних установах,

навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики, затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 324, з урахуванням затверджених МОЗ

норм фізіологічних потреб організму в основних харчових речовинах та енергії залежно від вікових і

статевих особливостей;

6. Підопічним інтернату гарантуються:

…

забезпечення поваги до честі та гідності, запобігання дискримінації;

захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, способів

поводження та покарання.

Постанова Кабінету Міністрів України від

14 грудня 2016 р. № 957 «Про 

затвердження Типового положення про 

психоневрологічний інтернат»

7. Підопічним гарантується:

- захист прав та підтримка, інформування щодо прав підопічних, представництва їх інтересів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 

13.03.2002р. № 324 "Про затвердження 

натуральних добових норм харчування в 

інтернатних установах, навчальних 

санаторних закладах сфери управління 

Міністерства праці та соціальної політики 

України"

Постановою визначено різні натуральні добові норми харчування для осіб, які перебувають у

психоневрологічних інтернатах та які перебувають у геріатричних будинках-інтернатах, пансіонатах,

будинках-інтернатах загального типу.



Додаток 1 (продовження)

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 19.08.2015р. № 857 "Про 

затвердження Мінімальних норм 

забезпечення предметами, матеріалами та 

інвентарем громадян похилого віку, 

інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних 

установах та територіальних центрах 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) системи соціального 

захисту населення"

Наказом визначено різні для жінок і чоловіків:

- мінімальні норми забезпечення та строки користування одягом і взуттям у будинках-інтернатах для

громадян похилого віку та інвалідів, спеціальних будинках-інтернатах, стаціонарних відділеннях

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- мінімальні норми забезпечення та строки користування одягом і взуттям у психоневрологічних

інтернатах.

Наказом визначено різні для осіб, які перебувають у психоневрологічних інтернатах та які

перебувають у геріатричних будинках-інтернатах, пансіонатах, будинках-інтернатах загального типу:

- мінімальні норми забезпечення та строки користування одягом і взуттям;

- мінімальні норми забезпечення та строки користування постільними речами та білизною;

- мінімальні норми забезпечення твердим інвентарем та столовим посудом.

Наказом визначено різні норми забезпечення санітарних вузлів у будинках-інтернатах для громадян

похилого віку та інвалідів, спеціальних будинках-інтернатах, психоневрологічних інтернатах,

стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних

послуг) з розрахунку на житлову групу (для осіб з вільним режимом утримання, для осіб зі

спостережним режимом утримання, для осіб з ліжковим режимом утримання)

Наказ Міністерства соціальної політики 

України від 09.08.2016  № 855 «Деякі 

питання комплексної реабілітації осіб з 

інвалідністю»

ІІ. Завдання Установи

1. Установа забезпечує:

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення

розумного пристосування.

V. Управління Установою

2. Директор Установи:

вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних

інтересів Осіб.



Додаток 1 (продовження)
Закон України від 2005 року №52 «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків».

Стаття 1. Ґендерна рівність - рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його 

реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства.

Стаття 12. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії 

насильству за ознакою статі органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

дотримуються принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй 

діяльності.

Наказ Міністерства фінансів від 2 січня 

2019 року №1 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо 

впровадження та застосування ґендерно 

орієнтованого підходу в бюджетному 

процесі»

Ці Методичні рекомендації можуть бути використані головними розпорядниками бюджетних коштів 

(далі - головні розпорядники) та іншими учасниками бюджетного процесу для врахування гендерних 

аспектів у процесі планування, виконання та звітування про виконання бюджетних програм.

Національна доповідь

«Цілі сталого розвитку:

Україна 2016-2030 рр.» 

Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток. 

http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku


ПЕРЕРВА



Етапи впровадження гендерно орієнтованого 
підходу в бюджетний процес

1. Огляд нормативно-
правових актів, 

інших документів та 
інформації щодо

ґендерної рівності

2. Ґендерний аналіз 
бюджетних програм

3. Прийняття рішень
за результатами 

ґендерного аналізу
бюджетних програм

4. Моніторинг
ґендерно чутливих 

бюджетних програм



Етап 2 Методичних рекомендацій щодо 
впровадження та застосування 

гендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі: гендерний аналіз 

бюджетних програм



ГЕНДЕРНИЙ АНАЛІЗ –
СЕРЦЕ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ

•найважливішим фактором успіху 
гендерного підходу є достовірна 
інформація та аналіз. Вони мають 
багато форм і різновидів. Деякі з них є 
очевидними, інші потребують 
багаторівневих досліджень. 

•цей спектр інформації та аналізу 
відомий як гендерний аналіз. Без нього 
гендерний підхід неможливий.



Гендерний аналіз:

забезпечує необхідну інформаційну базу для ґендерного підходу 

використовує розподілені за статтю дані або інформацію та 
розглядає їх з ґендерної точки зору

може використовувати різні методики – від кабінетного вивчення 
існуючих даних до широкомасштабних проектів соціологічних 
досліджень. Його може провести експерт або група експертів, які 
мають необхідні навички та знання.



Гендерний аналіз:

ставить під сумнів припущення, що політики та програми 
однаково впливають на ВСІХ.

усі політики/програми потенційно мають різний вплив на життя 
жінок та чоловіків, що пов'язано з уявленнями щодо ґендерних 
ролей та обов'язків, які формують ці політики/програми.

гендерний аналіз має використовуватися на всіх етапах розробки, 
впровадження, оцінки та моніторингу політики (в т.ч. стратегій, 
цільових програм та бюджетних програм).



Чому необхідний гендерний аналіз?

Першим завданням гендерного аналізу є виявлення всіх відмінностей між жінками
та чоловіками.

1.    ЩО?

Другим – дослідження причин та наслідків цих розбіжностей для належного
реагування на них шляхом політичних втручань.

2.    ЧОМУ?



Принцип гендерного аналізу «Що і Чому?»

Потрібно виявити, Що є відмінністю між жінками і чоловіками і, 
найголовніше, Чому існує ця відмінність. 

ПРИКЛАД: Просте зазначення того факту, що середня заробітна плата жінок в Україні на 
20,4 % менша, ніж у чоловіків не пояснює важливі причини, через які існує цей дисбаланс. 
Він існує через: культурні заборони? Безпосередню дискримінацію у трудових відносинах? 
Обмежені можливості, спричинені низьким рівнем освіти, бідністю, слабким здоров’ям, 
обов’язками виконувати неоплачувану роботу? Для підтримки цих припущень слід 
зробити перехресну перевірку з іншими даними. 

Гендерний аналіз має опиратися на факти, а не припущення!



Принцип гендерного аналізу «Ну то й що?»

Опис або визначення гендерних нерівностей має супроводжуватися аналізом їх 
впливу на людський розвиток. Інакше особи, які формують політику, можуть сказати: 
«Так, ця відмінність існує, ну то й що?».

На жаль, деякі особи, які 
приймають рішення, 
(помилково) вважають, що 
такі нерівності є лише 
відображенням «природних» 
гендерних відмінностей, а 
наслідки цих нерівностей є 
доброякісними або навіть 
позитивними.



Застосування гендерного аналізу саме по собі не 
забезпечує гендерну рівність, 

але

методики гендерного аналізу допомагають у прийнятті 
компетентних справедливих рішень і реалізації їх 

на практиці.



Гендерний аналіз

Це збір якісної інформації і розуміння гендерних тенденцій в економіці і 
суспільстві, та використання цих знань для виявлення потенційних проблем і 
пошуку рішень в щоденній роботі

Дозволяє побачити і порівняти: яким чином і чому політичні, економічні, 
соціальні та інші фактори впливають на жінок і чоловіків

Це процес оцінки різного впливу, спричиненого існуючими програмами, 
законодавством, державним політичним курсом – у всіх сферах життя 
суспільства і держави

Одночасно це інструмент для розуміння соціальних процесів



Головні питання 
гендерного аналізу:

Який вплив програма 
(політика) здійснюють на 

гендерну рівність? 

Програма посилює чи 
послаблює гендерну 

рівність? 

Програма гендерносліпа, 
гендернонейтральна чи 

гендерночутлива?



Метою ґендерного аналізу
бюджетної програми є визначення
рівня забезпечення потреб та
задоволення інтересів жінок і
чоловіків та/або їх груп у процесі
реалізації бюджетної програми, а
також виявлення ґендерних
розривів, ґендерної дискримінації та
причин їх виникнення.



Для гендерного аналізу бюджетної програми використовуються дані, у тому 
числі дезагреговані за статтю (та іншими ознаками), що містяться в: 

офіційній державній статистичній, фінансовій,
адміністративній та іншій звітності

документах бухгалтерського, статистичного та
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

бюджетних запитах головного розпорядника,
паспортах бюджетних програм, звітах про їх виконання

НПА та інших документах, які містять інформацію про 
ґендерну рівність 

інших джерелах інформації



Особливості гендерного аналізу

Інші ознаки:

Вік;

Стать;

Місце проживання;

Стан здоров’я;

Етнічне походження;

Соціально-економічний статус та 
ін.

Також

може організовуватися збір 
даних за допомогою 
анкетування, опитування 
фокус-груп, оціночних карток.

якщо дані відсутні –ініціювати 
запровадження нових та/або 
перегляд існуючих форм 
статистичної та 
адміністративної звітності.  



Алгоритм ґендерного бюджетного аналізу

І. Дослідження бюджетної 
програми, її назви, мети, завдань, 

напрямів використання коштів, 
результативних показників

ІІ. Ґендерний аналіз діяльності

ІІІ. Ґендерний аналіз бюджетних 
видатків



Ґендерний аналіз бюджетної програми – це дослідження

• Назви, мети, 
завдань бюджетної 
програми

Результативних 
показників 
бюджетної 
програми

• з урахуванням державних 
послуг

• + отримувачів та 
надавачів державних
послуг

Напрямів 
використання 

бюджетних коштів • Обсягу коштів на
надання певної
державної послуги
жінкам, чоловікам
та/або їх групам

Розподілу коштів в 

межах бюджетної

програми



На основі аналізу робиться висновок:

• Ґендерно нейтральна бюджетна програма - бюджетна програма, яка за
результатами ґендерного аналізу визнана такою, що потребує вжиття
додаткових заходів (досліджень) для врахування ґендерного аспекту.

• Ґендерно чутлива бюджетна програма - бюджетна програма, яка враховує
гендерний аспект і містить кількісні та якісні характеристики щодо
цілеспрямованості на забезпечення ґендерної рівності: зменшення ґендерних
розривів, усунення ґендерної дискримінації, послаблення негативних чи
посилення позитивних тенденцій у відповідній сфері/галузі з точки зору
забезпечення ґендерних потреб та задоволення ґендерних інтересів. Головний
розпорядник має прагнути врахувати ґендерний аспект при визначенні обсягу та
якості всіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми.



ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ БЮДЖЕТНОЇ

ПРОГРАМИ МАЮТЬ БУТИ ЗРОБЛЕНІ ВИСНОВКИ ЩОДО:

відповідності бюджетної програми взятим Україною зобов’язанням щодо гендерної
рівності, вимогам нормативно-правових актів та інших документів, які містять
інформацію про гендерну рівність, в тому числі їх відповідності завданням
стратегічних і програмних документів держави з гендерних питань;

стану врахування у бюджетній програмі гендерних аспектів;

виявлених гендерних розривів, гендерної дискримінації, негативних тенденцій при
забезпеченні потреб та задоволенні інтересів жінок, чоловіків та/або їх груп;

забезпечення справедливого та неупередженого розподілу бюджетних коштів
при плануванні та виконанні бюджетної програми, наданні державних послуг.



Що необхідно для здійснення ефективного гендерного аналізу?  

кількісне і якісне дослідження ресурсів, потреб та стану різних груп жінок і чоловіків; 

високий рівень розуміння реальних життєвих ситуацій різних груп жінок і чоловіків; 

розширення участі жінок на всіх етапах розробки публічної політики та складання 
бюджетів; 

залучення жінок і чоловіків різних груп до процесу консультування під час 
розроблення політик (програм) та складання бюджетів; 

навчання та постійне підвищення кваліфікації з ґендерної проблематики; 

наявність в органів влади політичної волі до досягнення ґендерної рівності; 

наявність розподілених за статтю (ґендерних) даних (вихідні дані, ключові показники, 
індикатори для моніторингу і оцінювання).



Визначальною умовою для проведення якісного
гендерного аналізу бюджетної програми

є наявність даних, 
дезагрегованих за 
статтю та іншими, 
необхідними для 

аналізу, ознаками, їх
достатність та якість. 



КРОК 1. Аналіз
характеристик бюджетної

програми



Аналіз характеристик бюджетної програми

Назву, мету, завдання, 
напрями використання
коштів, результативні

показники БЮДЖЕТНОЇ 
ПРОГРАМИ досліджують
на предмет врахування в 
них гендерних аспектів та 

висвітлення
цілеспрямованості

бюджетної програми на 
забезпечення гендерної

рівності.



Аналіз характеристик бюджетної програми
важливо відповісти на такі питання:

1. Чи відображено гендерні аспекти в назві та меті бюджетної
програми?

2. Чи включено до бюджетної програми конкретні завдання
стосовно забезпечення /посилення гендерної рівності?

3. Чи враховано гендерний аспект у напрямах використання
бюджетних коштів?

4. Чи результативні показники є якісними та достатніми з точки зору
висвітлення рівня досягнення мети й виконання завдань, обсягу та 

якості публічних послуг щодо забезпечення гендерної рівності? 



Приклад аналізу характеристик бюджетної програми «Мала академія наук України», 
надання позашкільної освіти державними позашкільними  навчальними закладами, 

заходи з позашкільної роботи»

Характеристики бюджетної програми Висновки 

Назва: Забезпечення діяльності Національного центру

«Мала академія наук України», надання позашкільної

освіти державними позашкільними навчальними

закладами, заходи з позашкільної роботи.

Назва програми не відображає спрямованість

бюджетної програми на забезпечення

ґендерної рівності в сфері позашкільної

освіти.

Мета програми:

Розвиток здібностей дівчат і хлопців у сфері освіти,

науки, культури, фізичної культури і спорту технічної та

іншої творчості, здобуття ними первинних професійних

знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації,

подальшої самореалізації та/або професійної

діяльності.

Мета програми відображає ґендерні аспекти

у сфері надання послуг позашкільної освіти.



Приклад аналізу характеристик бюджетної програми (проовження)
Характеристики бюджетної програми Висновки 

Завдання програми: 

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері 

отримання позашкільної освіти.

Створення умов для зацікавленості дівчат і хлопців у науковій і 

творчій діяльності.

Розвиток здібностей та обдарувань дівчат і хлопців, 

задоволення їх інтересів, інтелектуальних і духовних запитів.

Сприяння професійній орієнтації та самореалізації дівчат і

хлопців.

Завдання програми вказують на

цілеспрямованість бюджетної програми

на забезпечення ґендерної рівності.

Напрями використання бюджетних коштів:

Надання позашкільної освіти дівчатам та хлопцям.

Організація всеукраїнських заходів за участю дівчат і хлопців,

здібних до наукових досліджень, винахідницької, творчої

роботи.

Направлення хлопців і дівчат для участі в заходах, що

проводяться в рамках міжнародного співробітництва.

Напрями використання бюджетних

коштів відображають дії (заходи),

спрямовані на надання публічних послуг

в сфері позашкільної освіти з

урахуванням потреб дівчат і хлопців.



Приклад аналізу характеристик бюджетної програми (проовження)
Характеристики бюджетної програми Висновки 

Результативні показники (вибірково):
Продукту:
Кількість дітей за науково-технічним напрямом, у тому числі:
дівчат – 46
хлопців – 187

Якості:
Динаміка збільшення кількості дівчат за
за науково-технічним напрямом. 

Результативні показники продукту

фіксують ґендерний розрив у наданні

послуг позашкільної освіти за науково-

технічним напрямом на користь хлопців.

Результативні показники якості

висвітлюють динаміку досягнення мети

та виконання завдань в частині

забезпечення ґендерної рівності.

Висновок: Мета, завдання, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

відображають цілеспрямованість бюджетної програми на забезпечення ґендерної рівності.



Аналіз характеристик бюджетної програми
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необов’язково всі характеристики бюджетної програми мають одночасно включати
гендерну складову

гендерно чутлива бюджетна програма, як правило, містить одне чи декілька завдань, яке/які націлені
на скорочення ґендерних розривів, подолання ґендерної дискримінації, негативних тенденцій при 
забезпеченні потреб та задоволенні інтересів жінок, чоловіків та/або їх груп у відповідній сфері

виділяти окремим напрямом вирішення ґендерних проблем доцільно лише у випадку, коли це є 
окремою послугою чи заходом. При цьому всі напрями використання бюджетних коштів
аналізуються на предмет виконання ґендерно орієнтованих завдань та досягнення відповідних
результативних показників

ґендерно чутлива бюджетна програма обов'язково містить ґендерні показники, які відображають
позитивні тенденції у вирішенні ґендерних проблем, демонструють якість надання послуг та рівень
задоволення ними жінок, чоловіків та/або їх групи. Якщо бюджетна програма містить завдання, яке 
враховує ґендерні аспекти, то відповідно, в показники затрат, продукту, ефективності, можуть бути 
включені показники, розподілені за статтю, а показники якості повинні висвітлювати послідовні зміни
(динаміку) у досягненні ґендерної рівності – зменшення ґендерних розривів, дискримінації, негативних
тенденцій у задоволенні потреб жінок, чоловіків та/або їх груп.  і т.д.



Практична вправа.

«Аналіз характеристик бюджетної 
програми»



Дайте відповіді на такі питання щодо бюджетної
програми:

1. Чи відображено гендерні аспекти в назві та меті бюджетної
програми?

2. Чи включено до бюджетної програми конкретні завдання
стосовно забезпечення /посилення гендерної рівності?

3. Чи враховано гендерний аспект у напрямах використання
бюджетних коштів?

4. Чи результативні показники є якісними та достатніми з точки зору
висвітлення рівня досягнення мети й виконання завдань, обсягу та 

якості публічних послуг щодо забезпечення гендерної рівності? 



Підведення підсумків першого 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.


