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Накази Міністерства
фінансів України

регулюють порядок 
застосування

ґендерного підходу
в бюджетному 

процесі

4

Паспортів бюджетних 
програм містять 
ґендерні аспекти

325

ГРК та РК
 державного бюджету 

долучилися до ҐОБ

42

Представників\ць
Міністерства фінансів 

пройшли навчання в рамках 
Академії з ҐОБ 

13

9 4

Учасників\ць тренінгів
з ҐОБ на місцевому рівні

568

515 53

Слухачів та слухачок онлайн 
курсу "Ґендерно орієнтоване 
бюджетування для розвитку 

громад"

8011
ОТГ охоплено

 тренінгами з ҐОБ 

343

Представників\ць ГРК 
державного бюджету, 

охоплених тренінгами з ҐОБ

207

161 46

Випускників\ць 
Четвертої школи тренерів

з ҐОБ

15

14 1

Бюджетних запитів за 
програмами, які фінансуються з 

державного бюджету, надано 
рекомендації щодо 

включення ґендерних 
аспектів

до 25

бюджетних програм, які 
фінансуються з місцевих 

бюджетів 

18
Проаналізовано

Підсумки Проєкту

Ґендерне
бюджетування

в Україні
2019

*ГРК - головні розпорядники коштів державного бюджету 
  РК –  розпорядники коштів державного бюджету нижчого рівня
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Orders of the Ministry
of Finance of Ukraine regulate 

the procedure of applying 
the gender approach in 

the budget process

4

Passports of budget 
programs containing 

gender aspects

325

KSU and SU
of the state budget

joined GRB

42

Representatives of the 
Ministry of Finance were 

trained within the framework 
of the GRB Academy

13

9 4

Participants of GRB trainings
at the local level

568

515 53

Students of the online course
“Gender-Responsive Budgeting 
for Community Development”

8011
United territorial

communities took part
in GRB trainings

343

Representatives of the KSU
of the state budget took part

in GRB trainings

207

161 46

Graduates of the Fourth 
School of GRB Coaches

15

14 1

Budget requests under the 
programs funded by the state 

budget received 
recommendations on gender 

mainstreaming

25
Budget programs 

funded from local budgets
were analyzed

18

Results of the Project

Gender Budgeting
in Ukraine 

2019

*KSU – key spending units of the budget funds
  SU – lower-level spending units of the budget funds 


