
КОНТЕКСТ
Проблемою для Черкас є недостатнє врахування потреб,
можливостей та потенціалу жінок і чоловіків при плануванні
міського бюджету та наданні муніципальних послуг. Зважаючи
на те, що місцеві бюджети безпосередньо пов’язані з інтересами
і потребами місцевих громад, і кожен громадянин
(чоловік/жінка) має до нього пряме відношення як платник
податків і споживач послуг, що фінансуються з бюджету, такий

підхід не забезпечує в повній мірі рівний доступ до ресурсів,
послуг та вигод місцевого розвитку. Саме тому нагальною
постала необхідність впровадження ґендерно-орієнтованих
підходів у бюджетній сфері та програмах місцевого розвитку,
адже це дозволить не лише оцінити як в реальності
забезпечується принцип рівності в конкретній сфері, але й
покращити якість надання цих послуг для населення.

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива «Ґендерне бюджетування – основа ефективного,
справедливого місцевого бюджету» спрямована на
впровадження ґендерних підходів в систему позашкільної
освіти шляхом ґендерного аналізу структури, обсягу послуг і
бюджетування у даній сфері та розробки рекомендацій щодо
реструктуризації освітніх послуг та фінансових витрат з
урахуванням ґендерного підходу.

ВИКОНАВЦІ

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО? 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

ВИКЛИКИ ТА 
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Процес впровадження ініціативи був ускладнений 
нестабільною політичною ситуацію у місті, оскільки у 
перший місяць її реалізації відбулася зміна міського 
голови, що спричинило звільнення службовців 
міськвиконкому, судові процеси тощо. 

Гнучкість, професіоналізм експертів, використання ними 
системи он-лайн звернень та запитів, налагодження співпраці з 
місцевою владою допомогли реалізувати проект, не зважаючи 
на існуючі перешкоди.

Ґендерне бюджетування – 
основа ефективного, справедливого

місцевого бюджету
м. Черкаси

·  КП «Інститут розвитку міста» 
Черкаської міської ради

·  Черкаський обласний осередок 
Всеукраїнської асоціації Жінок «Славія»

·  Виконавчий комітет Черкаської міської ради

ПОРАДИ ДЛЯ РЕПЛІКАЦІЇ

Уникати прагнення охопити всі 
сфери, а зосереджуватися на 
тому, що зможе забезпечити

відчутні і видимі результати, які 
підтвердять ефективність 
ґендерного бюджетування. 

Бути готовими до відсутності 
ґендерних показників, 
необхідних для аналізу обраної 

сфери, і починати роботу із збору 
розмежованих за ознакою статі 
даних та ґендерно-чутливих 
показників.

 
Зважати на те, що для певних 
осіб необхідність врахування 
ґендерних аспектів не є 

очевидною, тому велику увагу 
приділити ґендерній просвіті.
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З метою анонсування 
ініціативи та привернення 
уваги місцевої влади та 
громадськості до питання 
ґендерного бюджетного 
аналізу організовано 
прес-конференцію.

Проведено тренінг 
«Ґендерне 
бюджетування».

Сформовано робочу 
групу, яка обрала сферу 
для аналізу та здійснила 
ґендерний аналіз 
бюджету.
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Державні службовці, громадські активісти отримали основи 
знань і навичок з ґендерного бюджетування, які в подальшому 
зможуть використати у своїй безпосередній діяльності.

Зібрано розмежовані за ознакою статі дані у сфері естетичного 
виховання.

На основі ґендерних показників здійснено аналіз потреб.

Здійснено оцінку структури та надання послуг щодо ґендерної 
симетричності, ступеню задоволеності особливих потреб 
хлопчиків та дівчат з різних вікових груп.

Здійснено аналіз фінансових ресурсів, що використовуються, 
та витрат на персонал.

Розроблено рекомендації щодо реструктуризації системи освітніх послуг та 
перерозподілу ресурсів з урахуванням потреб та інтересів статево-вікових груп дітей. 

Розроблено рекомендації щодо нових форм звітності з використанням ґендерних індикаторів. 

Здійснено оцінку «Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2011-2015 
роки» щодо врахування ґендерних аспектів; розроблено рекомендації щодо змін.

Розроблено механізм ґендерного аналізу сфери 
позашкільної освіти.

ПОЗИТИВНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД 

Ініціатива підтвердила можливість і необхідність 

застосування ґендерно-орієнтованих підходів у 

бюджетній сфері. 

Розроблений і втілений у ході реалізації ініціативи 

механізм ґендерного бюджетного аналізу сфери 

позашкільної освіти буде впроваджено в інші 

сфери соціально-економічного розвитку міста, 

що сприятиме формуванню 

ґендерно-збалансованого бюджету і 

забезпеченню можливостей рівного доступу 

жінок і чоловіків до ресурсів, послуг та вигод 

місцевого розвитку. 


