
КОНТЕКСТ
В умовах занепаду підприємств легкої та харчової 
промисловості, зростання безробіття все більшу роль в 
економіці м. Вознесенська відіграє розвиток малого та 
середнього підприємництва. З 4016 суб’єктів підприємницької 
діяльності в м. Вознесенську майже 67% належать чоловікам. 
Підприємства, якими керують або володіють жінки, загалом 
менші за розміром та, відповідно, менш прибуткові, незалежно 
від галузі, в якій вони працюють. Безробітні чоловіки щороку 

отримують на 50% більше фінансової допомоги від держави 
на започаткування власної справи, ніж жінки. Як свідчить 
практика, жінкам значно складніше скористатися 
можливостями для розвитку власної справи: діючі міські 
програми не є ґендерно-чутливими, не в повній мірі 
враховують потреби жінок щодо отримання додаткових знань, 
консультативної допомоги, підтримки у доступі до 
інформаційно-комунікативних бізнес-мереж та ресурсів.

ІНІЦІАТИВА
Ініціатива «Ґендерне бюджетування як інструмент розширення 
економічних можливостей жінок» спрямована на активізацію 
підприємницької діяльності жінок шляхом ґендерної 
експертизи реалізації міської Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва в м. Вознесенську на 2013-2014 р.; 
ґендерного аналізу місцевого бюджету у даній сфері та 
розробки рекомендацій щодо впровадження ґендерних 
підходів у місцеву політику підтримки підприємництва. 

ВИКОНАВЦІ

ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО? 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

Ґендерне бюджетування 
як інструмент розширення 

економічних можливостей жінок
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Вознесенська 
міська рада 

Поглиблено обізнаність держслужбовців міськвиконкому, депутатів, підприємців, 
громадських активістів з основ ґендерного аналізу та удосконалено навички 
врахування потреб та інтересів різних соціо-статевих груп при розробці цільових 
програм та формуванні місцевого бюджету.

Внесено зміни до складу комісії з питань одноразової виплати допомоги по 
безробіттю для організації підприємницької діяльності Вознесенського 
міськрайонного центру зайнятості.

Створено умови для введення ґендерно-розмежованих статистичних даних в 
систему обліку та звітності органів місцевого самоврядування м. Вознесенська, 
зокрема, Центру надання адміністративних послуг. 

Внесено зміни до міської Програми розвитку малого і середнього підприємництва 
в м. Вознесенську на 2013-2014 рр. шляхом включення до неї ґендерного компоненту, 
зокрема, щодо забезпечення потреб жінок в отримані консультативної, навчальної, 
методичної та юридичної допомоги, проведенні ґендерно-чутливих інформаційних 
кампаній.
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Організовано 
інформаційну 
кампанію щодо 
впровадження 
ґендерних 
підходів у сферу 
підприємництва.

Створено 
громадську 
робочу групу з 
17 експертів для 
проведення 
ґендерного 
аналізу місцевої 
політики у сфері 
підтримки та 
розвитку 
підприємництва. 

Проведено 
4 дводенні 
тренінги з питань 
ґендерного 
аналізу та 
ґендерного 
бюджетування 
для членів 
робочої групи, 
депутатів, 
посадових осіб, 
підприємців та 
лідерів 
громадських 
організацій.

Здійснено 
ґендерну 
експертизу 
реалізації міської 
Програми 
розвитку малого 
і середнього 
підприємництва у 
м. Вознесенську на 
2013-2014 рр. та 
ґендерний аналіз 
місцевого 
бюджету у сфері 
підтримки та 
розвитку малого 
підприємництва. 

Підготовлено 
аналітичний звіт 
та рекомендації 
щодо 
впровадження 
ґендерних 
підходів у 
місцеву політику 
підтримки 
підприємництва. 

Проведено 
соціологічне 
дослідження 
серед осіб, що 
перебувають 
на обліку в 
центрі 
зайнятості та 
бажають 
започаткувати 
власну справу, 
щодо 
перешкод та 
адміністратив
них бар’єрів 
на шляху 
становлення 
майбутніх 
підприємців.

Проведено 
3 глибинні 
інтерв’ю з 
посадовими 
особами 
міськради з 
метою виявлення 
можливостей для 
врахування 
потреб та 
інтересів різних 
соціо-статевих 
груп в 
економічній 
сфері.

Проведено 
4 громадських 
обговорення 
результатів 
ґендерного аналізу 
місцевої політики у 
сфері підтримки та 
розвитку 
підприємництва за 
участі підприємців, 
депутатів міської 
ради, лідерів 
громадських 
формувань, 
посадових осіб 
ОМС та виконавчої 
влади.

За результа-
тами реалізації 
проекту 
проведено 
прес-конферен
цію та видано 8 
інформаційних 
статей. 

ІСТОРІЯ УСПІХУ

ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Недостатня кількість ґендерної статистики у сфері підприємництва 

Неможливість отримання розмежованих за ознакою статі статистичних даних 
у сфері підприємництва, особливо від державної реєстраційної служби 
Вознесенського міськрайонного управління юстиції та Державної податкової 
інспекції в м. Вознесенську, компенсувалася даними соціологічних 
опитувань, фокус-групових досліджень, глибинних інтерв’ю та консультацій, 
які допомогли визначити потреби та можливості жінок і чоловіків; 
окреслити основні напрямки переструктурування бюджетних витрат з метою 
збалансування можливостей обох статей у сфері підприємництва. 

ПОРАДИ ДЛЯ РЕПЛІКАЦІЇ

Проведення консультацій з особами, відповідальними 
за прийняття рішень: міським головою, депутатами, 
начальниками управлінь та відділів.

Використання можливостей, наданих діючим 
законодавством України в частині забезпечення доступу 
до публічної інформації та проведенні експертизи 
діяльності органів виконавчої влади. 
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    СКЛАДОВІ УСПІШНОСТІПроведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань ґендерного аналізу та ґендерного бюджетування для осіб, відповідальних за формування місцевої політики. 
Залучення до здійснення ґендерного аналізу експертів з питань ҐР, громадських активістів. Використання результатів соціологічного опитування, фокус-групового дослідження та глибинних інтерв’ю в процесі аналізу місцевої політики у сфері підприємництва.
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