
Гендерно орієнтоване 
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Тренерка
Оксана Цюпа,
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Ця онлайн подія записується. У разі незгоди, будь ласка, повідомте організаторів.



• Це – біологічно

обумовлені анатомо-

фізіологічні

відмінності між

жінками і чоловіками.

• Це – соціально-

психологічна

характеристика особистості, 

сформована у процесі

соціалізації, що визначає

людину як жінку чи

чоловіка і обумовлена

культурою, традиціями, 

соціальними очікуваннями і 

нормами.

СТАТЬ ГЕНДЕР



Статеві та гендерні ролі
• Статеві (біологічні) ролі

• … тільки жінка може бути вагітною, 
народити дитину, годувати її груддю, 
бути дочкою, матір’ю, дружиною, 
бабусею.   

• ... тільки чоловік може бути генетичним 
батьком дитини, бути сином, батьком, 
чоловіком, дідусем. 

• Незмінні
• Загальні для всіх культур

• Гендерні (соціальні) ролі

• … доглядати й навчати дітей, прати, 
прибирати, куховарити, вишивати, 
ткати, писати, навчатися і навчати, 
забивати цвяхи, підіймати штангу, 
ремонтувати, видобувати вугілля, 
пілотувати літаки, здійснювати наукові 
відкриття, керувати підприємствами і 
державами тощо...               може будь-
хто, незалежно від біологічної статі.

• Змінюються з часом
• Відмінні у різних культурах



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.



ГОБ враховує ПОТРЕБИ, ІНТЕРЕСИ, МОЖЛИВОСТІ



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.



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



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



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.



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.



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?



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



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.



ІІ. Ґендерний 
аналіз діяльності

Мета – дослідження 
основних видів діяльності 
за програмою, державних 

послуг, що надаються в 
межах бюджетної програми, 

з’ясування їх впливу на 
ґендерну рівність у галузі 

Цільові групи отримувачів державних послуг 
за ознако статі та за іншими ознаками 

Потреби та інтереси цільових груп 
отримувачів державних послуг

Обсяг та якість державної послуги з точки 
зору забезпечення потреб та задоволення 

інтересів цільових груп при  наданні 
державної послуги 

Рівень розвитку інфраструктури, створеної 
для надання державної послуги 

Перешкоди у доступі до державної послуги

Частка населення, яка відповідно до 
законодавства може одержувати державну 

послугу, проте нею не користується  

Цільові групи надавачів державних послуг за 
ознакою статі, у разі доцільності за іншими 

ознаками, зокрема за видами діяльності 
відповідно до службових обов’язків

Рівень забезпечення потреб надавачів послуг 



КРОК 2. Аналіз публічної 
послуги (послуг)



ПОСЛУГИ

ПОТРЕБИПРІОРИТЕТИ 

17



ПОТРЕБИ

Це – проблема 
бюджетної програми

ПРІОРИТЕТИ

Це – мета бюджетної 
програми

ПОСЛУГИ

Це – завдання і заходи 
бюджетної програми 
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Поширені помилки у наданні публічних послуг
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Що таке гендерночутливі публічні послуги?
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Складові гендерночутливої послуги:

Рівний доступ до ресурсів та послуг.

Врахування практичних та стратегічних потреб.

Нівелювання упередженого ставлення та дискримінації.

Покращення інфраструктури надання послуг.

Просування політики гендерної рівності.

Підтримка гендерновідповідальних механізмів фінансування послуг.

22



Крок 2.1. Гендерний аналіз 
цільових груп отримувачів / 

користувачів послуг



отримувачів / користувачів послуг
доцільно відповісти на такі

питання: 

1. На задоволення потреб яких цільових груп жінок / чоловіків
спрямована послуга?

2. Хто є користувачами / отримувачами публічної (державної чи
муніципальної) послуги (жінки, чоловіки та/або їх групи)? 

3. Чи однаково жінки та чоловіки користуються різними послугами?

4. Хто не користується послугами і чому? Яка частка населення відповідно
до законодавства може одержувати послугу, проте не користується нею?



Якщо бюджетна програма або окрема державна
послуга орієнтована на все населення
(наприклад, реалізація інвестиційних проектів,
будівництво об’єктів інфраструктури)
доцільним є визначення потенційних груп
отримувачів державних послуг та їх вигоди
щодо майбутнього соціального, економічного
або іншого ефекту від реалізації програми.

Для визначення потенційної вигоди можуть 
бути використані:

- інформація, що міститься у державних
програмах, державних інвестиційних проектах,
що реалізуються в межах бюджетних програм;

- інформація, щодо охоплення території
України/або її регіонів заходами, що здійснюються
під час реалізації програми;

- інформація та показники, на підставі яких
головними розпорядниками визначено потребу у
коштах, необхідних для реалізації програми.



Аналіз цільових груп отримувачів / 
користувачів послуг

необхідно визначити кількість жінок та 
чоловіків, які є отримувачами публічної
послуги (послуг), тобто цільових груп
отримувачів / користувачів послуг

необхідно проаналізувати інформацію
про отримувачів / користувачів
публічних послуг не тільки за статтю, 
але і за віком, місцем проживання, 
напрямами діяльності закладів, станом 
здоров’я, за нозологіями і т.д. 

інформацію про 
отримувачів/користувачів представляти
у формі таблиць як у абсолютних та і у 
відносних величинах. 



Наприклад, розподіл хворих за статтю та локалізацією

онкозахворювання (2014 рік)

№ з/п Локалізація 

онкозахворювання

Всього

осіб

жінки чоловіки

осіб % осіб %

1. Губи, ротова порожнина, 

глотка

223 26 11,7 197 88,1

2. Органи травлення 950 428 45 522 55

3. Органи дихання 422 68 26 354 84

4. Кістки суглобів 11 4 36 7 64

5. Сполучні тканини 34 16 47 18 53

6. Шкіра 609 365 60 244 40

7. Молочна залоза 362 358 98,9 4 1,1

8. Статеві органи 714 512 72 202 28

9. Сечові органи та сечовий 

міхур

450 107 24 343 76



Наприклад, розподіл хворих за статтю та локалізацією

онкозахворювання (2014 рік)

№ з/п Локалізація 

онкозахворювання

Всього

осіб

жінки чоловіки

осіб % осіб %

10. Око 11 4 36 7 64

11. Нервова система 41 20 49 21 51

12. Щитовидна залоза та інші 

ендокринні залози

115 88 76,5 27 23,5

13. Лімфатична, кровотворна та 

споріднені тканини

199 89 45 110 55

Всього 4141 2085 50,4 2056 49,6 



Наприклад, розподіл хворих за статтю та локалізацією

онкозахворювання (2014 рік)

№ з/п Локалізація 

онкозахворювання

Всього

осіб

жінки чоловіки

осіб % осіб %

10. Око 11 4 36 7 64

11. Нервова система 41 20 49 21 51

12. Щитовидна залоза та інші 

ендокринні залози

115 88 76,5 27 23,5

13. Лімфатична, кровотворна та 

споріднені тканини

199 89 45 110 55

Всього 4141 2085 50,4 2056 49,6 

Специфіка локалізацій пухлин може бути пов'язана як із біологічними
факторами (наприклад, гормональні зміни), так і зі способом життя (чоловіки –
паління, зловживання алкоголем, ризикована поведінка; жінки – засмага, 
косметика, засоби побутової хімії тощо). 



Аналіз цільових груп отримувачів / 
користувачів послуг

варто проаналізувати інформацію про те, чи однаково жінки та чоловіки
користуються різними послугами?

якщо виявиться, що по-різному жінки і чоловіки та/або їх групи отримують чи
користуються послугою (послугами), то необхідно проаналізувати причини 
(перешкоди) цього. Які можуть бути різноманітними, зокрема від відсутності закладів, 
що надають послуги до відсутності у жінок та чоловіків інформації про існування та 
право отримувати відповідну публічну послугу.



Наприклад, кількість учнів у спортивних школах 
за місцем проживання у  2015 році

Населення у віці                 6-

23 роки
Учні ДЮСШ

% охоплення  населення у віці 

6-23 роки послугами ДЮСШ

усього дівчата хлопці усього
дівчата хлопці

усього дівчата хлопці
осіб % осіб %

Міська 

місцевість

103901 

(59,2%)
50353 53548

9580

(76,7%)
2500 26,1 7080 73,9 9,2 5,0 13,2

Сільська 

місцевість

71472

(40,8%)
34738 36734

2910

(23,3%)
798 27,4 2112 72,6 4,1 2,3 5,7

Разом 175373 85091 90282 12490 3298 26,4 9192 73,6 7,1 3,9 10,2



Аналіз цільових груп отримувачів / 
користувачів послуг

наскільки жінки та 
чоловіки задоволені
послугою чи послугами, 
що надаються в межах 
програми. 

Для цього можуть застосовуватись різні методи
виявлення громадської думки, наприклад, 
анкетування, фокус-групи, опитування тощо. При 
їх застосуванні важливо забезпечити належну
репрезентативну вибірку, щоб жінки та чоловіки
рівною мірою могли висловлювати свою думку. 

Такий підхід дозволить проаналізувати, 
наскільки пропоновані програми / заходи 
/послуги відповідають різним потребам 
жінок та чоловіків, і чи для задоволення
конкретних потреб необхідні різні
послуги.



Можливі запитання при аналізі рівня
задоволення послугами:

Наскільки жінки задоволені якістю надаваних послуг? А наскільки задоволені 
чоловіки?

Чи достатній обсяг надаваних послуг для задоволення попиту на них?

Чи відповідають ці послуги, можливо, різним потребам та інтересам жінок і 
чоловіків?

Як різні ролі та різні обов’язки жінок та чоловіків або традиційні норми впливають на 
можливості жінок та чоловіків щодо користування послугами, які фінансуються за 
рахунок коштів бюджету?



Крок 2.2. Гендерний аналіз
цільових груп надавачів

послуг.



Ключовими питаннями для 
проведення ґендерного аналізу

надавачів послуг є такі: 

1. Хто надає публічну послугу в межах програми (жінки / чоловіки)?

2. Чи є ґендерний баланс серед працівників, які безпосередньо надають
послуги? Якщо немає, то чому?

3. Особи якого віку переважають серед надавачів послуг? Якщо наявний
дисбаланс за віковою ознакою, як це впливає на надання послуг?

4. Чи існує збалансоване представництво жінок і чоловіків на рівні прийняття
рішень?

5. Чи забезпечені потреби надавачів послуг – жінок і чоловіків – у гідних та 
безпечних умовах праці?



Гендерний аналіз цільових груп надавачів послуг

Доцільно проаналізувати збалансованість персоналу організації чи установи з 
точки зору врахування потреб користувачів – жінок і чоловіків – у наданні
послуги особою конкретної статі (на митниці, в поліції, лікарні, судових
органах тощо). 

Важливо також проаналізувати представництво жінок і чоловіків на керівних
посадах та їх доступ до прийняття рішень (ґендерно збалансоване
представництво забезпечує не тільки врахування потреб жінок і чоловіків -
користувачів послуг при прийнятті рішень, а й досягнення цілей ґендерної
рівності в цілому, зокрема забезпечення рівних можливостей жінок і 
чоловіків на вищих рівнях прийняття рішень у політичному та суспільному
житті). 



Гендерний аналіз цільових груп надавачів послуг

Гендерний аналіз допомагає зрозуміти, чи створено рівні можливості у 
праці та винагороді за неї. Адже навіть за умови паритетного 
представництва жінок і чоловіків серед персоналу робоче
навантаження та/чи ресурси можуть бути розподілені непропорційно
(наприклад Міністерство закордонних справ України). Це може
спричиняти нерівні можливості кар’єрного зростання. 

Ситуація щодо підвищення кваліфікації персоналу теж має бути у 
фокусі уваги ґендерного аналізу. Яким чином жінки і чоловіки з 
числа працівників користуються наявними видами і формами 
підвищення кваліфікації, чи мають рівний доступ до них? Чи діє
система наставництва в установі та організації і, яким чином жінки і 
чоловіки представлені у ній?



Гендерний аналіз цільових груп надавачів послуг

Гендерний аналіз надавачів послуг має
також охоплювати рівень забезпечення
їхніх потреб. 

Важливо також з’ясувати, наскільки
надавачі послуг обізнані з ґендерних
питань та захищені від дискримінації за 
різними ознаками, адже практики 
недискримінаційної поведінки на 
робочому місці безпосередньо пов’язані
із етичними та професійними засадами 
надання послуги. 

Потрібно зверніть увагу і на те, чи роботодавець створює
можливості (вживає заходи) для балансу професійної та 
особистої сфер працівників. 



Оформлення результатів
гендерного аналізу

програм.



На завершальному етапі ґендерного 
бюджетного аналізу важливо оформити
результати гендерного аналізу бюджетної 
програми, заповнивши 
додаток 2 до Методичних рекомендацій.



Заповнення Додатку 2 до Методичних рекомендацій 
(програма надання позашкільної освіти позашкільними закладами  освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми )



Заповнення Додатку 2 до Методичних рекомендацій 
(програма надання позашкільної освіти позашкільними закладами  освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми ) продовження



Заповнення Додатку 2 до Методичних рекомендацій 
(програма надання позашкільної освіти позашкільними закладами  освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми ) продовження



Заповнення Додатку 2 до Методичних рекомендацій 
(програма надання позашкільної освіти позашкільними закладами  освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми ) продовження



КРОК 3. Дослідження підходів до 
визначення обсягу та розподілу

коштів за напрямами
використання бюджетних коштів



Головна мета цього Кроку – аналіз видатків, спрямованих на 
реалізацію програми, дослідження підходів до їх розподілу між 

отримувачами/користувачами послуг в межах програми.

Інформацію отримують із паспорта бюджетної програми, кошторису,

розрахунків до кошторису, плану спеціальних коштів, зведення показників

спеціального фонду кошторису, форми № 2мд «Звіт про виконання

загального фонду кошторису установи», форми № 4-1мд, № 4-2мд, № 4-3мд,

звіт з праці (1-ПВ), тарифікаційні списки тощо.

Тобто всі джерела, де ми можемо побачити інформацію про бюджетні 

кошти, що спрямовані на реалізацію бюджетної програми.



При проведенні гендерного аналізу бюджетних видатків ПОТРІБНО 
ПРОАНАЛІЗУВАТИ:

середньомісячну заробітну плату працівників чоловіків та жінок, які
мають однакові умови оплати праці

розподілу видатків, які спрямовуються на надання публічної послуги, 
між жінками і чоловіками – отримувачами/користувачами цих послуг

структуру видатків за кодами економічної класифікації видатків як за 
загальним, так і за спеціальним фондами

джерела формування власних надходжень бюджетних установ

обсяг бюджетних коштів, в тому числі в розрізі загального та 
спеціального фондів



Обчислення середньої вартості одиниці публічної послуги 
у межах бюджетної програми можна провести за 

формулою:

Середня вартість 

одиниці послуги
=

Загальна сума видатків на 

послугу

÷

Кількість наданих одиниць цієї 

послуги



Вартість публічних послуг, наданих жінкам та 
чоловікам, можна обчислити за формулами

Вартість послуги для жінок =

Середня вартість одиниці послуги

х

Кількість жінок 

отримувачів/користувачів послуги

Вартість послуги для чоловіків =

Середня вартість одиниці послуги

х

Кількість чоловіків 

отримувачів/користувачів послуги

:



Наприклад, розрахунок обсягу витрат на підготовку робітничих кадрів
(хлопців і дівчат) професійно-технічними навчальними закладами за 

напрямками навчання у 2014 році
(Івано-Франківська обл)

Напрям навчання

Кількіс

ть 

учнів

Вартість 

підготовки 1 

особи -учня, 

грн.

Хлопці Дівчата
Видатки, всього 

(5+7) Осіб
Видатки,

грн. (4*3)
Осіб

Видатки, 

грн.(6*3)

1 2 3 4 5 6 7 8

Промисловість 3256 18064 2282 41222048 974 17594336 58816384

Будівництво 2127 14249 1969 28056281 158 2251342 30307623

Транспорт 827 28384 827 23473568 0 23473568

Сільське 

господарство
713 20859 613 12786567 100 2085900 14872467

Житлово-комунальне 

господарство 1192 8168 164 1339552 1028 8396704 9736256

Торгівля і громадське 

харчування 1079 14891 236 3514276 843 12553113 16067389

Всього 9194 6091 110392292 3103 42881395 153273687

Структура, % 100 66,25 72,02 33,75 27,98 100



Низка нормативно-правових актів передбачають відмінності у
забезпеченні жінок та чоловіків речовим майном, одягом, взуттям,
аксесуарами, інвентарем індивідуального користування, харчуванням

Міністерством освіти і науки України затверджено наказ від 17.11.2003 р. № 763 «Про затвердження норм

матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

а також вихованців шкіл-інтернатів».

Гендерний аналіз бюджетної програми «Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують

корекції фізичного та (або) розумового розвитку» у Чернівецький області показав, що видатки на навчання в

спеціальних школах, школах-інтернатах на 1 хлопця у 2014 році становили 47 190 грн, а на 1 дівчину – 46 930 грн, що

на 260 грн менше, ніж на хлопця. У 2015 році на 1 хлопця витрачено 58 010 грн, на 1 дівчину – 57 840 грн, що на

170 грн менше ніж на хлопця. Середні видатки на особисті потреби хлопців у всіх закладах вищі від таких видатків

на дівчат за 2014 рік – на 3,6%, а за 2015 рік – на 5,0%.

Однак, відповідно до норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення, затверджених

вищезазначеним наказом, розрахункові середні видатки на придбання одягу та взуття для дівчат (без урахування

засобів гігієни) має бути на 17–18% вищі, ніж для хлопців. На жаль, ці нормативи не враховувалися при визначенні

обсягу витрат на дівчат і хлопців.



Гендерні аспекти (зокрема, спосіб життя жінок і чоловіків,
обумовлений соціальними ролями) впливають на розмір видатків та
особливості їх розподілу між жінками і чоловіками.

Для вперше виявлених хворих на активний 

туберкульоз та його рецидив (1-3 категорія)

Для хворих на 

мультирезистентний туберкульоз (4 категорія)

Тривалість курсу лікування хворих всього 6-12 місяців, в т.ч. в 

стаціонарі (в середньому) – 80 днів

Тривалість курсу лікування хворих всього 20 місяців, в т.ч. в 

стаціонарі (в середньому) – 170 днів

Вартість 1 дня (без урахування медикаментів) – 282,67 грн.

Видатки на лікування хворого протягом перебування його у стаціонарі

22,6 тис. грн. 48,1 тис. грн.

Середні видатки протитуберкульозного диспансеру на медикаменти на 1 день стаціонарного лікування

11,21 грн., в т.ч. обласний бюджет – 8,08 грн., державний 

бюджет – 3,13 грн.

119,54 грн., в т.ч. обласний бюджет – 3,76 грн., 

державний бюджет – 22.94 грн., інші джерела – 92,84 грн.

Загальна вартість курсу протитуберкульозних препаратів 

– 2,0 - 4,0 тис. грн.

Загальна вартість курсу протитуберкульозних препаратів 

– 53,9 - 107,0 тис. грн.

Видатки на лікування одного хворого становлять

24,6 - 26,6 тис. грн. 102,0 – 155,1 тис. грн.

Вартість лікування випадків мультирезистентного туберкульозу

у чотири – п’ять разів більша,  ніж  вперше виявлених випадків  активного туберкульозу

Вартість лікування різних категорій хворих на туберкульоз (2016 р.)



Навіть за умови рівної кількості жінок і чоловіків видатки можуть бути розподілені
непропорційно, що має спонукати головних розпорядників коштів більш детально
з’ясувати причини такого стану речей.

Показник Чоловіки Жінки

Кількість осіб, які навчалися 

за кордоном
32 29

Кількість днів навчання 344 116

Середня кількість днів навчання на 1 особу 11 4

Сума видатків на навчання за рік, грн 355 962 163 914

Середні витрати на одне навчання, грн 11 123,8 5652,2

Гендерний аналіз бюджетної програми «Реалізація Міністерством закордонних справ України
повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю
закордонних дипломатичних установ України» засвідчив, що серед працівників означеного міністерства у
2017 році за кордоном навчалися 32 чоловіки (52,5%) і 29 жінок (47,5%), однак чоловіки в середньому
перебували на навчанні 11 днів, а жінки – 4, що зрештою вплинуло на розподіл видатків на чоловіків і жінок
– 68,5% та 31,5% відповідно.

Отримані дані потребують більш детального вивчення причин такої ситуації, оскільки можуть впливати
на створення нерівних можливостей кар’єрного зростання жінок і чоловіків.

Інформація щодо навчання службовців за кордоном у 2017 році



Показник

2015 рік 2016 рік

Всього

у тому числі

Всього

у тому числі

чоловіків жінок чоловіків жінок

Середньомісячна

заробітна плата,

у т.ч.

2 842 2 942 2 822 3 108 3 309 3 069

- лікарів 3 562 3 787 3 453 4 129 4 319 4 042

- середнього медичного

персоналу
2 835 2 782 2 836 3 145 3 046 3 146

- молодшого медичного

персоналу
2 425 ‒‒ 2 425 2 228 ‒‒ 2 228

- спеціалістів (немедиків) 3 728 3 249 3 907 4 083 3 870 4 163

- іншого персоналу 1 713 1 713 1 713 1 761 1 761 1 761

Середньомісячна заробітна плата працівників обласного кардіологічного диспансеру у 
2015 – 2016 роках, грн.



Здійснюючи аналіз розподілу бюджетних коштів на 
отримувачів / користувачів послуг за статтю, важливо також

акцентувати увагу на таких питаннях:

1. Чи забезпечено справедливий та неупереджений розподіл бюджетних
коштів при плануванні та виконанні бюджетної програми, наданні публічних
послуг жінкам, чоловікам та/або їх групам? 

2. Якщо необхідно, чи надаються жінкам, чоловікам та/або їх групам
окремі послуги, які відповідають їх конкретним потребам?

3. Чи сприяє розподіл бюджетних коштів скороченню гендерних розривів, 
подоланню дискримінації та забезпеченню рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків? 



Підготовка висновків за 
результатами гендерного аналізу

бюджетної програми



На основі аналізу робиться висновок:

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

• Гендерно 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;

наявності та якості даних, необхідних для проведення ґендерного аналізу бюджетної
програми

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



Як розробляти пропозиції щодо
врахування гендерних аспектів при 
складанні та виконанні бюджетних

програм у наступних бюджетних
періодах?



Пропозиції за результатами гендерного аналізу бюджетної
програми щодо:

включення гендерних аспектів до 
бюджетної програми (до її назви, мети, 
завдань, напрямів використання коштів, 
результативних показників);

заходів із подальшого застосування
гендерно орієнтованого підходу в 
бюджетному процесі (повторний
гендерний аналіз, розширення аналізу на 
об’єкти, не охоплені попереднім аналізом
(послуги, отримувачів, надавачів тощо);

заходів із посилення гендерної рівності
(шляхи зменшення гендерних розривів, 
усунення гендерної дискримінації, 
забезпечення потреб, задоволення
інтересів жінок, чоловіків та/або їх груп);

удосконалення процесу збирання та 
оброблення даних, запровадження нових
та/або перегляду наявних форм статистичної
та адміністративної звітності, реєстрів, 
перелікуь даних внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, проведення
опитування.



Включення гендерного аспекту до 
характеристик бюджетної програми

Мета Програми Гендерно-чутлива мета Програми

1) Підвищення ефективності заходів з профілактики 

злоякісних новоутворень.

Підвищити ефективність заходів з профілактики 

злоякісних новоутворень, з урахуванням специфіки 

захворювань у жінок та чоловіків.

2) Залучення та забезпечення надання належних умов  

виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

Забезпечити надання належних умов  виховання 

хлопців/дівчат в умовах позашкільної освіти із 

врахуванням їх інтересів та віку.

3) Створення умов щодо максимальної реалізації 

здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, 

резервному спорті, спорті вищих досягнень та, як 

результат, підвищення авторитету області на 

всеукраїнському і міжнародному рівнях.

Створити умови для максимальної реалізації 

здібностей обдарованої молоді, особливо дівчат, у 

дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті 

вищих досягнень.



Включення гендерного аспекту до характеристик 
бюджетної програми

Завдання Програми Гендерно-чутливі завдання Програми

1) Забезпечити залучення та надання належних умов

виховання дітей в умовах позашкільної освіти.

Забезпечити залучення хлопців/дівчат до

позашкільної освіти з урахуванням їх інтересів

залежно від віку та місця проживання.

2) Удосконалення первинної та вторинної 

профілактики онкологічних захворювань.

Удосконалення первинної та вторинної профілактики

онкологічних захворювань з урахуванням специфіки

локалізацій захворювання у жінок та чоловіків.

3) Удосконалення методів діагностики злоякісних

новоутворень та спеціального лікування

онкологічних хворих.

Удосконалення методів діагностики злоякісних

новоутворень та спеціального лікування

онкологічних хворих з урахуванням специфіки

локалізацій захворювання у жінок та чоловіків.



Включення гендерного аспекту до характеристик 
бюджетної програми

Заходи Гендерно-чутливі заходи

Формування контингенту групи ризику з метою

оздоровлення, диспансерного спостереження та

своєчасного лікування.

Формування контингенту жінок та чоловіків групи

ризику з метою їх оздоровлення, диспансерного

спостереження та своєчасного лікування.

Проведення своєчасного виявлення доракової

патології та раку на всіх рівнях, надання медичної 

допомоги населенню області шляхом проведення 

щорічної диспансеризації, якісних профоглядів, 

підвищення рівня онконастороги серед громадськості 

та лікарів.

Проведення своєчасного виявлення доракової

патології та раку на всіх рівнях, надання медичної

допомоги населенню області шляхом проведення

щорічної диспансеризації, якісних профоглядів,

підвищення рівня онконастороги серед громадськості

та лікарів з урахуванням специфіки локалізації у

жінок та чоловіків.

Участь в удосконаленні системи рейтингових

показників, що характеризують якість роботи

онкологічної служби області

Участь в удосконаленні системи рейтингових

показників, що характеризують якість роботи

онкологічної служби області шляхом створення

єдиної системи галузевої ґендерно дисегрегованої

статистичної звітності.



Включення гендерного аспекту до характеристик 
бюджетної програми (результативні показники)

Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами  освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

вартість ліжко-дня в звичайному стаціонарі залежно

від стадій захворювання, грн

кількість закладів за напрямами діяльності та місцем

розташування, од.;

кількість гуртків за напрямами діяльності, од;

середньорічне число штатних одиниць

жінок/чоловіків, од.

середньомісячна заробітна плата штатних одиниць

чоловіків/жінок, грн.;

кількість пролікованих хворих у стаціонарі, всього, з 

них жінок та чоловіків

кількість пролікованих хворих в палатах з охороною, 

всього, з них чоловіків та жінок, осіб

кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують

позашкільну освіту за напрямами діяльності та

місцем розташування, за віком, осіб;

кількість проведених заходів за напрямами

діяльності, од.



Включення гендерного аспекту до характеристик 
бюджетної програми (результативні показники)

Спеціалізована стаціонарна медична
допомога населенню

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами  освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми

середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі

жінки, днів

середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі

чоловіка, днів

загальні витрати на 1 хлопця, дівчину, яка отримує

позашкільну освіту за напрямами діяльності гуртків,

грн.;

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім 

роком за локалізацією, статтю та віком хворих, %

кількість хворих, які вибули із стаціонару з: 

• одужанням, всього, з них чоловіків та жінок (у %)

• поліпшенням, всього, з них чоловіків та жінок (у 

%)

• погіршенням, всього, з них чоловіків та жінок (у 

%)

• без змін, всього, з них чоловіків та жінок (у %)».

відсоток хлопців, дівчат, охоплених позашкільною

освітою за напрямками діяльності гуртків,місцем

проживання та віковими категоріями, %.

відсоток дітей (хлопців, дівчат), які отримали нагороди,

стали лауреатами конкурсів , тощо, за напрямами, %.



Етапи застосування 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 3. Прийняття рішень за 
результатами гендерного аналізу

бюджетної програми



На основі висновків та пропозицій, розроблених за
результатами ґендерного аналізу бюджетної програми,
розпорядники бюджетних коштів та інші учасники бюджетного
процесу приймають рішення відповідно до своєї компетенції.

Рішення за результатами гендерного аналізу бюджетної
програми приймають 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 бюджетних
періоди, визначених відповідно до законодавства.

Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1



Розпорядники бюджетних коштів приймають
рішення щодо:

включення ґендерного аспекту до характеристик бюджетної програми (мети, завдань, 
напрямів використання коштів, результативних показників)

посилення ґендерної чутливості бюджетної програми (якщо програма вже містить деякі ґендерні 
аспекти)- визначити нові завдання, напрями використання коштів та результативні показники, які 
свідчитимуть про подальше просування в напрямі забезпечення гендерної рівності

удосконалення процесу збору гендерної статистики

проведення опитування жінок, чоловіків та/або їх груп – отримувачів / користувачів послуг

розроблення стандартів послуг гендерно чутливих послуг



Смертність населення м. Києва за основними 
причинами у 2017 році*

Осіб На 100 000 наявного 

населення

жінки чоловіки жінки чоловіки

Усього померлих 15097 15711 961,6 1155,1

з них від

деяких інфекційних та паразитарних 

хвороб

150 356 9,6 26,2

новоутворень 2674 2665 170,3 195,9

хвороб системи кровообігу 10414 9129 663,3 671,2

хвороб органів дихання 178 467 11,3 34,3

хвороб органів травлення 525 929 33,4 68,3

природжених вад розвитку, деформації та 

хромосомних аномалій

26 40 1,7 2,9

зовнішніх причин 375 1167 23,9 85,8

*Джерело: Статистичний збірник «Жінки і чоловіки у м. Києві», Київ 2018



Кількість хворих у місті Києві з уперше в житті 
встановленим діагнозом активного туберкульозу за 

віковими групами (2017 р.)*

Усього, осіб Питома вага, %

жінки чоловіки

Усього 1244 33,0 67,0

У тому числі у віці, років

до 1 - - -

1-4 9 55,6 44,4

5-9 5 40,0 60,0

10-14 5 40,0 60,0

15-17 7 42,9 57,1

18-24 62 51,6 48,4

25-34 309 35,9 64,1

35-44 404 25,2 74,8

45-54 214 30,8 69,2

55-64 127 29,1 70,9

65 і старші 102 50,0 50,0
*Джерело: Статистичний збірник «Жінки і чоловіки у м. Києві», Київ 2018



МЦП «Громадське здоров’я» на 2022-2025 роки
Розпорядження КМДА від 28 серпня 2021 року № 1837

Заходи програми

Строки 

виконанн

я заходу

Обсяги

фінансування, (тис. 

грн)

Очікуваний результат (результативні показники)

Назва показника 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

2.4. Заохочення хворих на 

туберкульоз до безперервного 

амбулаторного лікування 

шляхом надання продуктових 

наборів 

2022 -

2025

Всього 20 123,8 показник витрат: обсяг видатків, тис. грн 4 436,80 4 812,80 5 218,40 5 655,80

2022 4 436,8

показник продукту кількість продуктових 

наборів, одиниць
7 000 7 150 7 300 7 450

кількість хворих, з них : 1 400 1 430 1 460 1 490

чоловіки, осіб 930 945 965 985

жінки, осіб 470 485 495 505

2023 4 812,8

показник ефективності: середній розмір витрат 

на одного хворого, грн
3 169,1 3 365,6 3 574,2 3 795,8

показник ефективності: середня вартість одного 

продуктового набору, тис. грн
0,63 0,67 0,71 0,76

2024 5 218,4

показник якості: динаміка перерваного лікування

серед хворих на туберкульоз, які лікуються

амбулаторно, %

3% 2,8% 2,6% 2,4%
2025 5 655,8



МЦП «Громадське здоров’я» на 2022-2025 роки
Розпорядження КМДА від 28 серпня 2021 року № 1837

Заходи програми

Строки 

виконан

ня

заходу

Обсяги фінансування, (тис. грн)

Очікуваний результат (результативні показники)

Назва показника
2022 

рік

2023 

рік

2024 

рік

2025 

рік

2.5. Медико-соціальний 

супровід хворих на 

туберкульоз 

2022 -

2025

Всього 6 063,5
показник витрат: обсяг 

видатків, тис. грн
1 445,8 1 491,5 1 538,7 1 587,5

2022 1 445,8

показник продукту кількість 

хворих з факторами ризику 

відриву від лікування від 

загальної кількості 

зареєстрованих, з них :

450 460 470 480

чоловіки, осіб 360 368 376 384

жінки, осіб 90 92 94 96

2023 1 491,5

показник ефективності 

середній розмір витрат на 

супровід 1 хворої особи, грн

3 212,9 3 242,4 3 273,8 3 307,3

2024 1 538,7 показник якості:  рівень 

забезпечення медико-

соціальним супроводом 

хворих на туберкульоз від 

потреби, %

100% 100% 100% 100%

2025 1 587,5



Етапи застосування 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 4. Моніторинг
гендерно чутливих

бюджетних програм



Моніторинг гендерно чутливих бюджетних програм
«На всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх

повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що
передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів». 

ч. 6 ст. 20 Бюджетного кодексу України

Мета моніторингу гендерно чутливої програми – це
виявлення та відстеження тенденцій у забезпеченні ґендерної рівності в процесі
виконання бюджетної програми, встановлення відповідності фактичних результатів
запланованим та оцінювання причин цих відхилень.

Своєчасно отримана обґрунтована аналітична інформація є необхідною
умовою прийняття належних адміністративних рішень, які впливають на
підвищення ефективності використання коштів бюджету з урахуванням потреб
чоловіків і жінок та/або їх груп.



Завдання моніторингу гендерно чутливих
бюджетних програм

системно відстежувати рівень задоволення потреб жінок і 
чоловіків

порівнювати обсяг та якість надання публічних послуг
мешканкам та мешканцям громади (району, області)

оцінювати справедливість і неупередженість розподілу
суспільного багатства між жінками і чоловіками

відстежувати прогрес, наскільки зменшилися гендерні розриви та 
гендерна дискримінація



Для моніторингу бюджетної програми щодо
досягнення гендерної рівності ГРК  визначають:

набір даних, що підлягають моніторингу (серед них гендерні результативні
показники та дані для їх розрахунку)

джерела та способи отримання інформації для моніторингу

періодичність збирання відповідних даних

підходи до систематизації та оброблення інформації

форму представлення результатів моніторингу



Проводячи моніторинг бюджетних програм та оцінку їх
ефективності можна використовувати гендерні індикатори

Гендерні індикатори - це показники, що вказують на прогрес або його відсутність у 
досягненні визначених гендерних цілей і завдань та результативних показників

(усунення ґендерних розривів, подолання дискримінації тощо)

Кількісні - динаміка кількості жінок і 
чоловіків користувачів/отримувачів
послуг; динаміка кількості жінок та 

чоловіків надавачів послуг; зниження
рівня захворюваності жінок і чоловіків; 
розмір загальних видатків на жінок та 

чоловіків; розмір заробітної плати жінок та 
чоловіків та ін.

Якісні - Чи задоволені жінки (чи чоловіки) 
доступністю та якістю публічних послуг; Як 

сприймається застосування ґендерного
підходу у бюджетному процесі, особами, 

які приймають рішення? Наскільки
обізнані розпорядники бюджетних коштів

та інші учасники бюджетного процесу з 
ґендерним аналізом бюджетних програм?



Моніторинг гендерно чутливих
бюджетних програм

Дані, отримані в процесі моніторингу, 

надалі враховують при проведенні

гендерного аналізу бюджетних програм, 

а також при формуванні пропозицій

до Бюджетної декларації

та бюджетного запиту.



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.


